Årsmøtet for 2021
Mandag 25.04.2022 på Mælan skole klokka 18.00
Kristin Breivold ønsket velkommen
Medlemmer møtte: 20

Sakliste
a) Valg av møteleder: Kristin Breivoll
Sekretær: John Magnus Aas
b) Årsmelding: John Magnus Aas opplest og godkjent
c) Revidert regnskap: Ragnhild Rødsjø gjennomgikk regnskapet. Godkjent
d) Budsjett: Styret tar med seg budsjettet som godkjent.

Inntekt
Medlemskontingent

60 000

Ca 310 medlemmer

Norsk tipping

25 000

Grasrotandel

Gaver/tilskudd

45 000

Banker, språkrådet

Salg av årshefter

11 500

Salg av Bygdabøker/hefter

30 000

Landslaget for historielag/momsref.

6 500

LLH/Covistøtte

1 000

Renteinntekter

2000

Sum inntekter

181 000

Kostnader
Utgifter årshefte

40 000

Oppgradering av heimeside, stjorna.no

17 000

Salteriet Kulturbrygge AS/Fossbrygga

10 000

Utheve

Kontingenter/medlemsavgifter

6 000

LLH

Driftsutgifter aktivitet:
Kontorutgifter

6 000

Stedsnavn/kart

5 000

Bygdabokprogram * 2

44 000

Arkivordning

20 000

Formidling av Kysthistorie

30 000

Temakvelder

2 000

Rentekostnader/gebyr

1000

Sum kostnader

To hefter `a 100 stk

181 000

e) Medlemskontingent: Forslag fra Knut Nesset om å øke kontingenten til
250.
Avstemming: 11 for og 9 mot. Gjelder for året 2023
f) Arbeidsprogram for 2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Videre arbeid i forhold til Salteriet Kulturbrygge AS
Seterprosjektet er i havn, men mangler sluttoppgjør (5000 kroner)
Stedsnavn/kart
Bygdabokprogram
Arkivordning
Formidling av Kysthistorie
Digitalisering av bilder/få hjelp av elever
Torvtaking/Råkadalen
Markering av 20 – års jubileum
Besøk på eldste e-verk på Inder-Råk (Eilert)
Tur til Langvatna med markaslått osv. (Eilert)
Tur til Baksteinen (Kristin)

Arbeidsprogram godkjent med tillegg.

g) Vedtektsendringer

Forslag til endringer .
Styret behandlet endringsforslagene i sitt styremøte 14.02.2022, og legger følgende forslag
fram til årsmøtet 25.04.2022 (endringer i rød skrift):

Nåværende ordlyd:

Endringsforslag:

§ 4.
Laget skal ledes av et styre 5 medlemmer
med 3 varamedlem. Årsmøtet velger:
a) Leder for 1 år og
styremedlemmer for 2 år. Første
gang 2 styremedlemmer for 1 år
og 2 styremedlemmer for 2 år
b) 3 varamedlemmer for 1 år.
c) 1 revisor for 2 år.
d) Valgnemnd på 3 medlemmer for
3 år. Første gang velges for 1 år,
2 år og 3 år. Et medlem av
valgnemnda er på valg hvert år.
Leder for valgkomiteen er den
med lengst funksjonstid (3 år).
Innen styret velges nestleder, sekretær og
kasserer. Styret med varamedlemmer blir
sammenkalt av lederen. Innkalling skal skje
minst 3 dager før møtet. Styret er
beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer
er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å
ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.

§ 4.
Laget skal ledes av et styre på 5
medlemmer. Årsmøtet velger:
a) Leder, nestleder, kasserer,
sekretær og styremedlem, alle
med funksjonstid for 2 år. Ved
oppstart og første valg velges
leder og sekretær for 2 år og
kasserer for 1 år.
b) 3 varamedlemmer i rekkefølge
for 1 år.
c) 1 revisor for 2 år og 1 vara for 2
år.
d) Valgnemnd på 3 medlemmer for
3 år. Første gang velges for 1 år,
2 år og 3 år. Et medlem av
valgnemnda er på valg hvert
år. Leder for valgkomiteen er
den med lengst funksjonstid (3
år).

Styret med varamedlemmer blir
sammenkalt av lederen. Innkalling skal skje
minst 3 dager før møtet. Styret er
beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer
er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å
ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.
§ 7.
§ 7.
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av
februar. Det skal kunngjøres med 14 dagers april. Det skal kunngjøres med 4 ukers
varsel. Årsmøtet skal behandle:
varsel. Årsmøtet skal behandle:
a) Årsmelding
a) Årsmelding
b) Revidert regnskap
b) Revidert regnskap
c) Arbeidsprogram og budsjett
c) Arbeidsprogram og budsjett
d) Valg iflg. vedtektene.
d) Valg iflg. vedtektene.
e) Kontingentfastsettelse
e) Kontingentfastsettelse
f) Innkomne forslag
f) Innkomne forslag

Alle som møter personlig og som har betalt
kontingent for siste år, kan stemme. Saker
som ønskes behandlet på årsmøtet må
være innkommet til styret senest 4 uker i
forveien.

Alle som møter personlig og som har betalt
kontingent for siste år, kan stemme.
Fullmakt kan gis til andre dersom
medlemmet er forhindret i å møte.
Fullmakten må være skriftlig og være levert
til styret før årsmøtet starter.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være innkommet til styret senest 2 uker
før årsmøtet.

Endringene er enstemmig godkjent.
h) Valg
1.Leder for 2 år: Kristin Breivoll gjenvalg
2. Nestleder ikke på valg
3. Sekretær for 2 år:
Marit Jansen valg
4. Kasserer for 1 år:
Ragnhild Rødsjø gjenvalg
5. Styremedlem ikke på valg
6. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i rekkefølge: Geir Sollie, Jan
Hulsund og John Magnus Aas ble valgt
7. Valgnemnd. 1 medlem for 3 år. Den med mest ansiennitet, Bent
Tokstad, blir leder. Ny: Åge Albert Engvik for 3 år. Enstemmig valgt.
8. Revisor for 2 år med vara Didrik Frengen for 1 år. Harald Sommerseth
9. Valg av representant til Salteriet Kulturbrygge AS for 1 år.: Leder
Kristin Breivoll

i) Eventuelle innkomne forslag
Hva skal skjer i forhold til Salteriet Kulturbrygge AS?
På årsmøtet,25.08.2021, fattet årsmøtet følgende vedtak:
i)

Innkomne saker. a) Hva skjer i Salteriet Kulturbrygge? Oppløsning? Oppløse ASet til andelslag? Kristin må prøve å nøste opp i dette.
Styret har gjennom siste halvår hatt diverse diskusjoner om saken. Kristin har hatt flere
møter med Paal Haug Jensen for å klargjøre SHL sitt forhold til SKB. Sist i fellesmøte
02.04.22.
Kristin la fram fakta i saken om SHL sitt forhold til Salteriet Kulturbrygge AS.

Styret har sett for seg 3 mulige løsninger, og prøvd å finne fordeler og ulemper ved hvert av
forslagene.
1.
Selge aksjene
Stenge Fossbrygga
Formidling bare på Salteriet

2.
Selge aksjene
Åpne Fossbrygga
Formidle på Salteriet og
eventuelt på Fossbrygga

3.
Beholde aksjene
Åpne Fossbrygga
Formidle på Salteriet og
Fossbrygga

Alt 1: SHL ser på alternativ 1 som uaktuelt i forhold til formålet med SHL og det arbeidet som er lagt
ned. Omdømmetap.
Alt 2: må avtale pris med SK as og KIF – uforutsigbart.
Alt 3:
Fordeler med aksjeposter
Ulemper ved salg av aksjepostene
• Medbestemmelse og rettigheter
• Taper aksjekapitalen på kr 22 500
• Forutsigbare faste kostnader (6048 og
• Usikkerhet ang tilgang/leiekostnader
3500)
• Egne forsikringer ang metallbrua
• Frie tilganger til Salteriet og Fossbrygga
• Mister omdømme og ildsjeler
for formidling av historiene
• Større eget ansvar
• Tilgang til Fossbrygga via metallbrua
• Adm.arbeid med søknader etc
• Arena for markedsføring og profilering
• Tap av mye nedlagt arbeid og i verste
• Forsikringer går gjennom eiere av
fall tilskudd
bryggene
• Godkjenning av metallbrua går gjennom
Salteriet Kulturbrygge AS
• Aksjene kan bli mer verdt enn kr 0
• Kulturformidling i autentiske omgivelser

Styret vil foreslå overfor årsmøtet å velge alternativ 3:

•
•
•

Beholde aksjene slik situasjonen er i dag
Åpne Fossbrygga og nåværende utstilling
Formidle (videosnutter som kan lastes ned via QR-kode) på Salteriet (nytt) og ev
Fossbrygga (nytt)

Styrets forslag enstemmig godkjent.
Til å skrive under protokollen ble valgt Kristian Haugen og Idar Aune

Fra

Idar aune

Til

JOHN MAGNUS AAS

Dato I dag 12:13

Hei, har gått gjennom referatet og det ser helt greit ut.
Krestinabakken 28 april 2022. Idar Aune

Re: Årsmøtereferat
Fra

torill haugen

Til

JOHN MAGNUS AAS

Dato I dag 17:19
Årsmelding ok. Kristian Haugen
Få Outlook for Android

