Referat fra Årsmøte i Vikna historielag – onsdag 26. februar 2014.02.27
Sted:

Berggården

Møtetidspkt.

Kl. 19.00

Disse møtte: Rolf Herstad, Kjellrun Åsgard, Dagrun Strand Kvalø, Nina Grindvik Sæternes, Steinar
Strand, Frank Mæhle, Randi Breivik, Oddmund Breivik, Knut Grindvik, Solveig Kleven, Magnus
Kleven, Arne Ofstad, Ragnhild Strand, Inge Strand, Nic Furu og Liv Agno Ulsund.
Leder Nina Grindvik Sæternes ønsket velkommen til årsmøtet.

SAKLISTE
1) Åpning/godkjenning av innkalling og sakliste.
Konstituering: valg av møteleder og møtereferent, velge 2 til å underskrive møteprotokoll.
2) Årsmelding
3) Regnskap/økonomi
4) Vedtektstillegg
5) Innkjøp av varmepumpe til Berggården
6) Planer framover
7) Valg

Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling og sakliste.
Knut Grindvik ble valgt til møteleder
Solveig Kleven ble valgt til møtereferent
Liv Agno Ulsund og Steinar Strand ble valgt til å skrive under møteprotokollen + møteleder
Knut Grindvik.
Innkalling og sakliste godkjent.
Sak 2: Årsmelding
Leder Nina Grindvik Sæternes orienterte om aktivitetene som historielaget hadde i løpet av
2013.

Sak 3: Regnskap
Kasserer Michael Dahle var ikke tilstede, men regnskapsoversikten ble lagt fram av revisor
Arne Ofstad.
I kommentarene ble det påpekt at det ble nye rutiner vedr. utgifter til trykking av kalender.
Derfor er regnskapstallene mer negative enn realitetene bak. (Viser til kommentar neste side).
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Vikna historielag sitt regnskap og resultatregnskap for 2013 er ført av kasserer Michael
Dahle og godkjent av revisor Arne Ofstad.
Et regnskapsår som ser noe rart ut på papiret. 71.500 kr. I underskudd høres ikke veldig bra
ut. Ser vi derimot bak tallene ser det hele bedre ut. Vi har bruktv et annet trykkeri for
kalenderen som ville ha betaling før nyttår, mens forrige trykkeri alltid ventet til etter nyttår.
Derfor er det blant annet betaling for to kalendertrykkinger. I tillegg har vi gitt ut en bok. Tar
vi bort denne samlede «nye» utgiften på trykking og redigering av bok og kalender på 76840
kr. ville vi hatt et overskudd på over 5.000 kr.
Inneværende år vil inntektene for boksalget begynne å komme inn samt at det kun blir ei
kalendertrykking.
Det er derfor grunn til å tro at dette året vil se bedre ut, også på papiret. Det er ellers verdt å
merke seg at portokostnadene skyter i været. Jeg og muligens flere fra styret tar derfor i år
noen grep. Et par formiddager/kvelder i begynnelsen av desember vil vi sitte på
biblioteket/Norveg og dele ut kalendre og nye giroer til medlemmer som ønsker og komme å
hente. Dette vil redusere portokostnader for laget, og føre til at dere som medlemmer får
kalenderen raskere enn dere ellers ville gjort. Datoer og tidspunkt for dette vil vi publisere på
våre nettsider.
I kommentarene ble det påpekt at det ble nye rutiner vedr .utgifter til trykking av kalender.
Derfor er regnskapstallene mer negative enn realitetene bak.
Regnskapet ble vedtatt med et underskudd for 2013 på kr. 71.507,47.

Sak 4: Vedtektstillegg
Styret la fram forslag om en vedtektsendring.
Under pkt. 9 (Jfr. Vedtekter for Vikna historielag) blir følgende tillegg foreslått: Historielaget
er ikke en skattepliktig forening.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 5: Innkjøp av varmepumpe til Berggården
Det ble drøftet hvorvidt historielaget skal vedta å kjøpe inn ei varmepumpe til bruk i
Berggården. På bakgrunn av stor velvilje og imøtekommenhet overfor historielaget, blant
annet ved gratis bruk av lokalene til møtevirksomhet, ble det et positivt enstemmig vedtak om
dette.
Sak 6: Planer framover
-Grunnlovsjubileet -1814-2014: 11.mars – kåseri av Karsten Alnæs-(Norveg)
22.mai – kåseri av Roger Walaunet-(Norveg
7. juni – kåseri av Roger Walaunet-(Norveg)
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7. juni – Vandreutstilling-1814-2014-(Norveg)
29. aug. – Avduking av Sjø-Sara-(Norveg-kulturkveld)
-Skreifestivalen-

26. mars – Premiere på filmen «Øyvære»-(Norveg)

-Tur til Falstad for medlemmer av historielaget
-Årbok for Vikna
-Viknakalenderen 2015
-Vikna historielag-60 år i år (stiftet 14. november 1954)-markering-div. innhold
-Vågsengstevnet

-Det ble tatt opp hvorvidt historielaget følger opp saken vedr. krigsminner i Vikna. Det ble bedt om å
ta en ny henvendelse til Vikna kommune.

-Nic Furu orienterte om historielagets hjemmeside som han har utformet.

Sak 7: Valg
Leder:

Nina Grindvik Sæternes, enst.

Kasserer:

Michael Dahle, enst.

Styremedl.:

Dagrun Strand Kvalø, enst.

(Kjellrun Åsgard og Knut Grindvik-ikke på valg i 2014)
Vara til styret: Unni Kvalø Hellesø, Nic Furu, Frank Mæhle
Valgnemnd:

1. Liv Agno Ulsund, 2. Steinar Strand, 3. Svanhild Gåsvær

Revisor:

Arne Ofstad

Vara:

Randi Breivik

Solveig Kleven
møteref.

Liv Agno Ulsund
sign.

Steinar Strand

Knut Grindvik

sign.

sign.
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