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FRA ÅnsvrørE I STRINDA HTSToRIELAG 22.10.2014

Årsmøtet ble avholdt i auditoriet ved Strinda videregående skole med vel 70 personer

til

stede.

Før årsmøtet kåserte førsteamanuensis Svein Carstens ved HIST om <Marinewerft
Drontheim>. Han fortalte spesielt om tyskernes planlegging og bygging av DORA men også
om deres storstilte planer for og bruk av Trondheimsfiorden som krigsskipsbase under krigen.
Han viste en rekke interessante bilder. Carstens høstet vel forljent applaus og besvarte
mange spørsmål og kommentarer fra salen.
Etter en kaffepause kunne nestleder Solveig Solem ønske velkommen
bemerkninger til innkallingen.

til selve årsmøtet. Ingen

Finn Bjørgum og Eldrid Breivik Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 1. Årsberetning fra sfyret for 2014
Solveig Solem leste årsberetningen
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 2. Regnskap
Kasserer Kari Grendahl Auran referefte regnskapet. Regnskapet for 2014 viste et underskudd
på vel 7000 kr. .Kassereren besvarte et par spørsmål til regnskapet.

Revisor John Hofstad Selnæs's revisjonsrapport ble lest opp.
Styret ble gitt ansvarsfrihet og regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Medlemskontingent for 2015 (vedtektenes $ 6).
Styret har i styremøtet 08.10.2014 foreslått uendret kontingent, kroner 150 for
enkeltmedlemmer og 200 kroner for parmedlemsskap. Medlemmer får I årbok gratis ved
betalt medlemskap. Forsamlingen bifalt styrets forslag.

Sak 4. Innkomne forslag
Det var ikke innkommet forslag fra medlemmene for behandling på årsmøtet innen fristen
september.

1.

Sak 5. Valg
Valgkomiteens leder, Gunn Bakken, ledet valget.
Valgene gafølgende resultat: (alle valgt ved akklamasjon)
Styret:
Jan Habberstad, leder (gjenvalgt for I år)
Kari Grendahl Auran, kasserer (gjenvalg for 2 år)
Solveig Solem, nestleder (ikke på valg, fortsattl års funksjonstid)
Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem (ikke på valg, fortsatt I års funksjonstid)
Per Inge Hønnas, sekretær (gjenvalg for 2 år)
Vararepresentanter:
Andreas Glimstad (gienvalg for 2 år)
Lene Strøm (ikke på valg, fortsatt I års funksjonstid)
Valgkomite:
Gunn Bakken (ikke på valg, fortsatt I års funksjonstid)
Randi Moxness (ikke på valg, fortsatt 2 års funksjonstid)
Ingvald Sivertsen (valgt for 3 ar)
Revisor:
John Hofstad Selnæs (gienvalgt for

I

år)

Strinda, 23. oktober 2014
Per Inge Hønnås, referent
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