Vemeforenin答en一一Av王shuset IteIl‑職om
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PROTOKOLL
Å購m銑e, S皿e脆hy町R卿OS

励重dag ll,ja脚1997灯17.00
D喝SOγ虎拐:
1. Godkienning av inIka岨喝

2. Goく的e調i血g av心野Orde血

3. V劃g種v o重確か悌Og S電灯e屯オ
4. Å鵬me畑皿g 1997

￣一

5 R鏡弧S申p 1997 、
6. Ve伽ek聴e血鵬ng朝臣

7. A血壷句か醜膿鬼灯工997
8. B面もe請もr 1997

9, Vこ嶋
FomaImm E血培Sv孤Busch kume卸ske 18 medl閲mer Vefrorme岨観m釦et 1997.

1. Innl租Iling: Sendt i brev av 5, desember 1996 og amorlSert i lokalpressen. Godkjent.

2. Dagsorden. Godkjent.
3. Valg av ordstyrer: E血ung Sven Busch ble foresl餌. E腿temmig valgt.

Ⅴ蘭g av sさ血et鍵r; R縛書紬D血1 b重e士もres略請E皿s書e皿壷g Ⅵ1功

4. Årsmelding 1996

Stensifert紅smelding med reguskap 1996 og arbeidsplan og bud萄e償1997 ble delt ut.

Formannen, E血喝Sven Busch,舘emom垂I血s講lsmeldingen punktvis.

Han re鵬t ogsa en takk岨givre av maskiner og utstyr neⅥ1t i arsmeldingen og en tal血血
Teknisk komitさfor det a血eide som gj幻reS med maskiner og utst叩, et arbede som er finausiert
av Norske Avisers Landsforeri宣喝.

Årsmeldingen ble deretter e鵬temndg god均e調

I forbindelse med gjemomgangen kom det fr劃n鋤sker om a gj錆re Samlingene bedre
tilgjenge唾gjemom plckater, video, CD‑rOm IrrV, Stβtte til de請e kume foreningen muligens綴

壷a No重sk Ku重請町名d.

5. Regns霊幽p宣少96

Formamen refer劇rte reguskapet. Arets underskudd pa kr. 74. 086 skyldes mera血eider ved
restaurerings‑ Og Vedlikedsa血eider nevnt i drsmeldingen Disse ble mer omfattende em

fb調鵬a請

Regnskapet ble deretter e購tem垂g godkjent under fon鵬eetning av at revisor ikke har

調練k調dcr.

venneforeningen '・ Avishuset F華ll‑職om一'
6. Vedtektsend轟nger1 2. gangs behandling

vedtcktene bchmdlet og vedtatt p講rsmate 1996 ble mdret hagt fram租2・ ga喝bchan

鮎ng.

Ⅴ創部曲調e耽e腿teⅡⅢ正g秒噛e血
Arsm繭enskc融vgreuse mus6ets sam血nger岨k最omf鵬maskiner og utstyr kIIyttet til
gr秘k prodr壇on i bly og at Slik begreusring taes inn i Vedtektene §2 Fom礼

s呼t蝕暗部畦岨批弧ぬg飢鵬寂頓・

Ak心痛etsplan 1997 ble lagt fram nd styr

)

as anbefaling og ble enste重nmig vedtatt. Arsmatet

融ia en血ed血g om eiendorusfo血oldet晒e叫Ous bygg og utstyr Og en utvik]ing av

i血も調布0購一喝呼eS軸駒崎0舶m舶肌

Bud*ttet er et mininmsbud*tt base請Pa lapende intekteL F血lagt med styrets

狐be細血g・丑購te調ig Ⅵ融調・

Leder av v掴vrmitgen, Stein Eilertsen

meddelte at E血ng S冊Busch弧cket紬ckke seg etter

融so皿あ皿狐Nes庇ぬ餌e S皿d og s呼劃地皿S叩弼闘狐e hadde蜘o皿
a融sning grunnet henholdsvis a融ds‑ Og bostedsfo血。d. Han ha sa fram valgko血eeus

e調書開脚唾e允関わg so皿捌g鋤
Pe rio〔お:

S砂彬me荻m m er:

1タ97‑98

R篠卵狐Da埋め皿徹皿/se虹e劇
Ame血gar Ba=kken

1 997‑98

neStfomam

Tor血野M錆血狐叫S即e皿e鵬m
To堰壷A皿吐s吋徴勝則e皿
均孤T. 01s印S呼Cm徴劃e皿

呼
1997‑夕8
批ep各v祉g 1996‑97

出鼻e〆Ⅵ畦1996‑97

陥ra"花a陵m m er :
1 9タ7‑9 8

A皿e S皿d

吋

Ste血班1e轟Sen

缶Ⅴ時

1997‑98

Je船脚d

由. Ⅵ屯

1タ97‑98

E血哩Sv弧Busch

呼
1997‑98
並kep急Ⅵ1g 1996‑タ7

K缶e M轟畑練

陥蜘m巌E血g Sven Busch og Jeus nystad. Sekretaren er fdst medlem.

勅語fe棚脱Jers Ifystnd, fomann

Ragnar Dchl

Tore Hei調印Rudolf Oisen, Og

Tortrym Torgersen A此inus拙髄包env鴫for perioden 1997‑98.

Ⅴ神政朋竜虎㈱如sぬg ble e劇e調ig Ⅵ脇机

上

V。meforeningen一,Avishuset Fiell‑Ljom
Etter at den nys fomamen, Ragnar DahL var ensket alt godt og avtroppende formm E血g
sven Busch ur takket fdr sin insats og interesse ble m如t avSluttet med t蛇櫨de fram重nOtte

血s吋et Og粗由繍Ⅳaゆe og町e血鵬mem・
M如et ausluttet kl. 17.45.

Åpent hus i FielI‑1jom ‑ Gaver til Venneforeningen

Tradi$onen tro var det到yent hus

trekksp皿og鼠iselsdagskcke i Fje]叫Ous lo]keher血deg

kveld. 26 minusgrader批oss var et 50‑talls gjester imom i hapet av kvelden.

under sa̲enkor腿ten tok adm direkt捌K調Borgen i Norske Avisers Landsfore血g ordet" I

anledning Fje叫OmS l lOende fndse坤g og som en takk for Vemeforeningen og
Dugnadsgjengeus血rsats, kunne han overrekke et gavebrev p緑r. 1 0・ 000 fro Landsforeningen・

Fra konsem*f Jan Rein誌, Norske Skog, SOm hadde m緬et melde fo癒叫Ⅷ det medde唖
Norske Skog v皿e sponse Pressemus6et med kr. 25.000. Belapet

胤bfi ove。evert ved en senere

an記血書血g.

Den nyvalgte foma叫Rag叩DahL rettet en hjerte畦takk for de脚entede gavene som vine
komme vel med i det fchsatte aめeide,

占めro㌶Lie手、 13.〆mきar 1997

Ra夢l紬Da皿
5e加e触手

