
 
Pressemuseet 
Fjeld-Ljoms Venner 

 
 
Protokoll fra 
Årsmøte 11. september 2020, Bergstadens Hotel. 
 
Styreleder Per Hvamstad ønsket velkommen og holdt innledningsvis et minneord om en av 

nestorene ved museet, Ragnar Dahl, som gikk bort i sommer, i en alder av 90 år. 

 

Sakliste 

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent enst. 

 

2) Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen 

Følgende ble enstemmig valgt: 

Møteleder:     Per Hvamstad 

Sekretær:     Jan Erik Øvergård 

Til å undertegne protokollen:  Christian Stabell og Marit Brandsnes 

 

3) Styrets forslag til årsberetning og regnskap 

Styreleder gikk gjennom årsberetning og regnskap som ble godkjent uten 

kommentarer. Beretning fra revisor Aage Aas opplest og tatt til etterretning. 

 

4) Fastsettelse av kontingent 2021. 

Ingen forslag om endring, kontingentene beholdes med gjeldende satser: 

Personlige medlemmer: 300 kr 

Organisasjoner: 750 kr 

Bedrifter: 1500 kr 

 

5) Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett 

Styreleder refererte foreliggende arbeidsplan og budsjett. Fordi årsmøtet er blitt utsatt 

på grunn av koronapandemien, er i praksis det meste av årets aktiviteter alt 

gjennomført. For 2021 er det planlagt samlinger 17.-20. mars og 15.-18. september. 



Årsmøtet ble orientert om pågående arbeid for å tilbakeføre lokalene i andre etasje, 

redaksjon og ekspedisjon, til noenlunde slik de var på midten av 1970-tallet, inntil 

denne delen av virksomheten ble flyttet ut av avishuset. Arbeidet skal skje i nært 

samarbeid med Rørosmuseet. 

Arbeidsplan og budsjett enstemmig godkjent. 

 

6) Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder 

Samtlige valg ble gjort enst. ved akklamasjon, og styret består av følgende: 

Per Hvamstad (gjenvalg) 

Jens Hystad (ikke på valg) 

Carl P. Løken (ikke på valg) 

Ragnar Løkken (gjenvalg) 

Jan Erik Øvergård (gjenvalg) 

Varamedlemmer: 

Tor Inge Mølmann (gjenvalg) 

Arne Ingar Bækken (gjenvalg) 

Lars Magne Langøien (ikke på valg) 

 

Møteleder Per Hvamstad foreslo å utvide med to ekstra varamedlemmer, til fem i alt. 

Dette ble enstemmig bifalt, og følgende nye varamedlemmer ble valgt ved 

akklamasjon: 

Tore R. Tøndevold 

Marit Brandsnes 

 

Styreleder: Per Hvamstad (enst.) 

Nestleder: Jan Erik Øvergård (enst.) 

 

7) Valg av revisor 

Forslag på gjenvalg av Aage Aas enstemmig vedtatt. 

 

8) Valg av valgkomite 

Også her ble det gjenvalg ved akklamasjon: 

Arvid Sand, Arne Ingar Bækken og Tor Inge Mølmann, alle valgt for ett år. 

 



9) Innkomne saker 

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet. 
 
Per Hvamstad takket for oppmøtet. 
 
Etter årsmøtet deltok et flertall av årsmøtedeltakerne på en middag på Skanckebua. 
 
 
Røros, 11. september 2020 
Jan Erik Øvergård / sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------    ---------------------------------- 
 
 
Christian Stabell     Marit Brandsnes 


