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PROTOKOLL

Årsm如e, Smeltehy請a, R卿os

18rdag 6. januar 1996 kl. 17.00

Dagsor`カn ・“

1 , Godkj合Ⅲ血g av iⅢ正a鮎皿g

2, Godkjeming av dagsorden

3. Valg av sekreta:r

4. Årsmelding 1996

5 Re鎖しSkap 1996

6. Vedtcktsend血喝er ‘

7. A心eidsplan for 1996

8. Bu(串e請掃r 1996

9Va畦

Fomamen E血g Sven Busch孤sket veH‘Ommen tfl am如et"

1. I皿nkalling: Sendt i brev av 12・ desember 1995 og amonsert i lokalpressen. Godkjeut.

2. Dagsorden. God均e血.

3. Valg av sekretar: Ragnar Dahl ble foresl犯Enstemmig va也

4. Årsme看ding 1995

stens軸Årsmelding med regnskap 1995 0g arbeidsplan og budstett 1996 ble omdeth

Fomamen gjemomgilck arsmeldingen p聞出vis og neⅦte SPeSielt den storst鵬pengegave fra

fdre工lingen GrafiIlfom, SOm har gjort omf抽ende vedlikeholdsa心eider mulg’Og thde血gen av

N。rdisk Gra五sk Unions Ku肌xpris. Han rettet ogs講n takk血givere av maskiner og utstyr

rleV血i drsmeldingen. Videre rettct fomamen en takk th Tekrisk kommite for det arbeide som

gj8reS med maskiner og utstyr, et a心eide som er五naus土ert av Norske Åvisers Landsfore血g・

I fd血indelse med dr.smeldingen orie血erte sekretaren om et utwalg imen styret som skal ta opp

lane- Og eiendomsforholdet mellom R餌OSmus5et og Vemeforeningen.

Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkj e血

5. Regnskap 199S

Fomamen refererte regnskapet. Årets overs血dd pa kr. 88"438皿agt tid唾ere kapital g車en

beholdr血g p抽・ 103・ 585. Av de請e har styret disponert kr. 25.000 。l det elektriske anulegget

og kr・ 30"000 til utbed血g av gulv og b紺esayler"

Regnskapet ble deretter enstemmig godkieut med beme血ing om at det revideres ndr revisor er

Vaゆ.

6. Vedtektsendringer

v。dtekt。m。 f。r Vemefdreningen ▼・Avishuset Fje11巾Om一一fra s曲elsesm如et 8・ januar 199 1 ble

fomelt ikke vedtatt. Oppre請else av Stiftelsen '一Avishuset Fje田山om一’er s軸i bero og



Vedtektene ma endres i overenstermelse med de請e・ Vedtektene fra 8" jan雌1991 1egges med

StyretS a血efaling fram til vedtak med励lgende endri宣1ger:

- Ny tittel‥ Vediekter for Vemeforeningen一一Avishuset FjeⅡ-Ljom"

- §2 Ny請forslag: Vemeforeningens fom証er a stg耽e R錐osmuseet i dets arbeid med

istandsettiI喝beⅧ血g og drift av det tid畦ere avishus Fje虹Ijoms utstyr og

byghing- Vemeforeningen kan videre bidra til at det rundt avishuset bygges -

OPP et muSeum med gjenstander som viser avisenes utviklig.

-§3 Årsm如e‥ Pu血書d鴫缶

-§8 Nytt forslag farste ledd‥ Ved oppl郷ning overtar R銑OSmuSeet foreningens

Styst anbefaler videre at det oppre請謁孤Valgkomm露og at vedtektene餓鬼lgende tfllegg:

3" Arsm切ら砂t a閤nitt 3:　(

En Valgkomit6 p為ti e medlemmer’en rePreSentant bosa請P練Er?S’en rePreSentant knyttet血

a壷s壷tjaet og foreningens sekret耕utarbeider forslag til kandidater血d。 V。rv S。m Skal

besettes. Valgko血6en ve屯es direkte av壷mate’farste gang etter i血stil血g av styret.

Styrets forslag ble eustemIlig vedtatt-

7. Aktivitetsplan 1996

Åk缶vitetsplan 1996 ble正amlagt med styrets anbefa血g"

Det ble fra lokalt hold uttrykt紺ske om at sandingen av eldre grafisk f袖itteratur m細e komme

th R8rOS fo鵬boksaml心やDette som et suplement th maskiner og utstyr i Pressem鵬et Og SOm

en start th e studiesenter for eldre grafisk teknolo缶Aktivitetapl狐en ble enstemmig vedtatt.

8. Bu垂香e請1夕96

Bu鴫e請et er et mininumsbudもe請basert pa lxpende inntekter. Frandagt med styrets

anbefaling. Enstemm畦vedta請

9.Ⅴ加g

Styremedlenmer‥ Torgeir Anda og Kjell T. OIsen glenwhgt for 1996 og 1997.

Personlige varamem: Jens ftystad va車for 1996 og Sym飢re Kvikne og K壷Ma11er for 1996

0g199了.

ValgkomI正tさ‥ Tor血ge M鐙ham og Stein珊ertsen. Sekretaren er fast medlem

Revisor: Stein Eilertsen.

A皿e ve畦VAr enStemmge.

Det ver 17 medlemmer th stede. Fomamen avsluttet rmte med en takk tfl de framn堆th

Styret Og冊gjenvalgte og nye軸心osmem. M如et avslu請et kl. 18.45,

Tradi由onen tro un det到yent hus og fadselsdegskake i Fje]埋oms lokaler" IJffrdng kveld og 1 8

minusgrader t旺oss var et 60-talls gjester inom i lapet av kvelden.

哩8鶴野均
瑞レゆD均
Ragnar Dahl

seん・e taγ
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