
Protokoll

ÅRSMØTE

i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 31. mars kl 18.00 i 
2017. 

Møtested: Bergstaden Hotell

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Styreleder Per Hvamstad ønsket velkommen til årsmøtet med 17 
deltakere til stede.
Forsamlingen hadde ingen merknader til innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne   
protokollen  
Valg av møteleder: Per Hvamstad.  Valg av sekretær: Tor Inge 
Mølmann.

Følgende valgt til å underskrive protokollen: Rudolf Olsen og Hilde 
Bergebakken. 

3. Styrets forslag til årsberetning og regnskap  
Årsberetning:
Styrelederen gjennomgikk de enkelte avsnittene i den informative 
årsmeldinga og ga en del utfyllende kommentarer. 
Her nevnes bare en sak spesielt: Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er 
medlem av Forbundet for norske museumsvenner, og Per Hvamstad 
er medlem av Forbundets styre. En av forbundets oppgaver vil bli å 
synliggjøre omfanget av den omfattende frivillige innsats som 
venneforeningene står for. Denne oversikten vil være et «tjenlig 
redskap» overfor museumsinstitusjonene og bevilgende myndigheter. 
Med en kvalififsert gjetning er den frivillige innsatsen fra vår 
venneforening til beste for avishuset anslått til henimot 50 dagsverk i 
2016. Med det relativt faste arbeidsopplegget som har vært i alle år 
siden 1986, vil det antakelig være en noenlunde overkommelig 
oppgave å arbeide fram en tilnærmet oversikt over den frivillige 
innsatsen fra 1986 og fram til i dag.
Vedtak:
Årsmeldingen enstemmig vedtatt.

Regnskap:
Styreleder Hvamstad gjennomgikk og kommenterte  de enkelte 
postene i regnskapet for 2016. Notene til regnskapet var ikke vedlagt 
det utdelte regnskapet til møtedeltakerne, så derfor gjorde styreleder 
spesielt rede for disse punktene i regnskapet. Styreleder leste opp 
revisors beretning.
Vedtak: 
Regnskapet enstemmig vedtatt.



4. Fastsettelse av kontingent for 2018  
Styret fremmet forslag om at nåværende kontingentsatser 
opprettholdes.
Vedtak:
Ingen endringer i kontingentsatsene som for 2018 blir følgende:
Personlige medlemme  Kr. 250,- , Lag/organisasjoner  Kr. 750,-,  
Bedrifter Kr. 1.500,-.

            Enstemmig.

5. Presentasjon av arbeidsprogram og budsjett
Arbeidsprogrammet 2017 inneholder mange oppgaver som det er 
redegjort for i 9 forskjellige avsnitt. Per Hvamstad gjennomgikk for de 
forestående arbeidsoppgavene og ga utfyllende kommentarer til 
disse.
Budsjett 2017  ble også gjennomgått og rikelig supplert med 
utfyllende opplysninger av styrelederen. Arvid Sand opplyste at 
styret for Jon Solheims Fond i telefonmøte 31.3 hadde bevilget kr. 
140.000,- for 2017.
Vedtak:
Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget om arbeidsprogram for 
2017 og at budforslaget legges til grunn for styrets arbeid i 2017.

6. Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og 
nestleder
Leder i valgkomiteen, Arvid Sand, redegjorde for valgkomiteens 
innstilling. Alle som sto på valg har sagt ja til nye år. I tillegg har styre 
og valgkomite gått inn for at styret styrkes ved at vi får tre 
vararepresentanter.

Vedtak:
 Styremedlemmer Valgperiode
Per Hvamstad 2016 - 2018 Styreleder for ett år
Carl Peter Løken 2018 - 2019 Nestleder for ett år
Jens Hystad 2018 - 2019
Ragnar Løkken 2016 - 2018
Jon Høsøien 2016 - 2018

Varamedlemmer:
Jan Erik Øvergård 2018 - 2019
Arne Ingar Bækken 2016 - 2018
Tor Inge Mølmann 2018 - 2019

Enstemmig vedtatt.

7. Valg av revisor
Vedtak:
Aage Aas enstemmig gjenvalgt som revisor for ett år.

8. Valg av valgkomite



Styreleder Hvamstad foreslo gjenvalg på komiteen bestående av 
Arvid Sand (leder), Arne Ingar Bækken, Tor Inge Mølmann.
Vedtak: 
Styreleders forslag på valgkomite enstemmig vedtatt. 

P.S.  Etter årsmøteforhandlingene ga Hilde Bergebakken en omfattende presentasjon av 
prosjektrapporten om FALKBERGETS  HUS.


