Protokoll Årsmøtet Troms historielag 2014.
Fredag 14. mars kl 15 Rundhaug Gjestegård
Tilstede: fra styret: Elin Myhre, Eilif Nordseth, Arnhild Lindholm, Oddlaug Lakseide og
Frode Bygdnes. Tilstede: 25 personer som representerte 10 lokallag.
Sak 1/14:

Åpning
Målselv historielag åpnet og ønsket årsmøtedeltagerne velkommen.
Ordfører for Målselv, Helene Rognli, holdt en inspirerende orientering og priste historielagenes
arbeid.
Leder Elin Myhre ønsket velkommen og presenterte styret og Troms historielag sine gjøremål.
Arnhild fikk ordet for å gjennomføre en presentasjon av lokallagene og info om lagene. Bøker
og materiell som er lagt ut er for salg.

Sak 2/14:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Leder spurte forsamlingen om innkalling og dagsorden kunne godtas.

Vedtak:
Ingen bemerkninger til innkallinga fremkom, innkallinga godkjent.
Dagsorden ble godkjent.
Sak 3/14:

Konstituering

Vedtak:
Forslag på ordstyrer Arnhild Lindholm, ble vedtatt ved akklamasjon.
Forslag på referent Frode Bygdnes, vedtatt ved akklamasjon
Tellekorps Oddlaug Lakseide og Marianne Nesvold, begge fra vertslaget, ble valgt
Protokollunderskrivere: Åse Kristiansen og Pål Fredriksen ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen.

Sak 4/14:
Årsberetning 2013
Vedtak
Leder Elin Myhre gikk gjennom årsberetninga.
Stryke setninga etter «CJB utrettelige arbeid for Troms historielag.» Her settes det punktum.
Landsmøtet ble diskutert. Organisasjonsform for LLH ble drøftet.
Eliseus Rønhaug roste styret for arbeidet og fikk årsmøtet med på applaus.
Årsmeldinga ble godkjent med de endringer som fremkom.
Den nye fristen for minneinnsamlinga, må kommuniseres ut.
Sak 5/14:
Regnskap 2013
Vedtak:
Økonomiansvarlig Eilif Nordseth la frem regnskapet på power point.
Regnskapet ga et overskudd på kr. 64134,74 og laget har nå en beholdning på kr. 152062,33
Leder ga æra for overskuddet for laget pga arbeid med historieboka og fikk årsmøtet med seg på en applaus
spesielt for redaktøren Inger Heimdal. Boka var et gullegg, sa tidligere kasserer.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.
Sak 6/14:

Behandling av saker
- Kontingent
- Vedtektsendring
- Årsplan
- Budsjett
- Innkomne saker
- Uttalelser
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Vedtak:
-KONTINGENT: -Forslaget fra styret er at kontingenten skal være uendra. Det betyr at vi vil fortsette med
arbeidet for å få tilsatt en sekretær for å få inn søknader og offentlige støtte. Får vi det til så betyr fjorårets vedtak
at vi vil realisere en økning på kr. 5 til kr. 25,- i inneværende år.
Dag Martinsen foreslo at vi på dette årsmøtet øker kontingenten til kr. 25,- uten klausul.
Det ble et overveldet flertall for forslaget, kontingenten for 2015 er nå kr. 25,- pr medlem.
- VEDTEKTSENDRING: - ny tekst: «E) Foran hvert Landsmøte i LLH, velges delegater med vararepresentanter
etter antall medlemmer. Når vårt områdes landstyremedlem er på valg, nomineres 2-to- kandidater til landsstyret.
Vedtektene i LLH sier: Regionale enheter har rett til å sende tre delegater for de første 1.000 medlemmer og
deretter en delegat for hver påbegynt 1.000 medlemmer. Alle lag/enheter har rett til å sende observatører til
landsmøtet. Observatører til landsmøtet har talerett men ikke stemmerett.»
Endringene kommer pga LLH sine vedtektsendringer. Forslaget ble vedtatt.
Årsmøtet sluttet av for middag og arrangement kl. 19.00 og vil fortsette neste morgen.
15.mars kl. 13.45 oppstart for resten av årsmøtet.

Vedtak fortsettelse:
-ÅRSPLAN:
- Orientering og gjennomgang av årsplanen. Vedtatt uten endringer.
- BUDSJETT: - Nytt budsjett i sak 6.4 lagt frem av leder. Endringa fra sakspapirene er i hovedsak større
kontingent og medlemsblad som betinger kjøp av sekretærfunksjoner. Lagene ble oppfordret om å ta flere
minnebøker. Balanse på budsjettet blir da kr.181500,-ingen innkomne saker, punktet utgår.
-UTTALELSE: - Referat fra årsmøtet sendes media av leder og sekretær. Tema krigsminnelandskap Målselv
1940-45. Målselv lager et notat om formålet for befaring gjennomført under årsmøtet.
- Flytting av kontor fra Trondheim til Oslo. Nestleder LLH Aud Mikkelsen Tretvik har laget en
uttalelse som årsmøtet i Troms historielag ønsker å legge til grunn for egen uttalelse. Styret får i oppgave å lage
en slik uttalelse. Vedtatt enstemmig av årsmøtet.

Sak 7/14:

Valg
Valgkomiteen ved Asbjørg Raanes la frem sin innstilling.

Vedtak:
Leder Elin Myhre gjenvalgt enstemmig med følgende akklamasjon.
Styremedlem Jonny Nutti gjenvalgt for to år
Styremedlem Frode Bygdnes, gjenvalgt for to år
Vararepr. Oddlaug Lakseide gjenvalgt for ett år
Vararepr. Robert Nygård gjenvalgt for ett år
Vararepr. Per Haugli gjenvalg for ett år
Valgkomite gjenvalg og valgkomiteens oppsett er godkjent
Revisor er valgt Gunnar Vangen og vara Jarle Larsen.
Årsmøte ferdig kl. 14.53.
Avslutningsvis gjennomførte forsamlingen åresalg og salg av årbøker.
Etter en pause fikk hvert lag 10 minutter til å presentere sitt lag og dets arbeid.
Presentasjonen var ferdig kl. 17.20.

Skrevet av Frode Bygdnes

Åse K. Kristiansen
Protokollunderskriver

Pål Fredriksen
protokollunderskriver
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