耶e量1‑面o血

PROTOKOLL

Pressem郷eum Og aVishus

Årsmcte, Smeltehy請a, Raros

fredag 6.januar 1995 kl. 17.00
Dagror〔ねn :

1. Godkjenhing av imkalling
2. Godkjeming av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekret蟹r

4. Årsmelding 1994

5 Regnskap 1994

6. Arbeidsplan for 1995
7. Budsie請for 1995

8.Valg
Formamen Ame R. Dahl ensket velkommen til鉦mqtet.

1. Jhn加Iling

er skjedd pr. brev og annonsert i lokalpressen. Godkjent.
2. D催ror虎n. God均ent.

3陶脅av orゐ砂rer Og Se加etcer

He血oldsvis Ame R. Dahl og Ragnar D血l ble foresl批・ Enstemmig valgt.

4 A櫛meldng 1994

Stensilert Arsmelding med regnskap 1 994 og afoeidsplan og budstett 1 995 ble omdelt・
Ordstyreren gj emomgikk鉦smeldingen punktvis og nevnte spesiel…nevnelsen av redaktq重

Jo血Solheim til vemeforeningens froste耕esmedlem og besqk av Per Berg, Oldebam av

avisens grunnlegger.

Under avsnil鴨t ckonomi ble NAL's l O‑qreS ak?jon som i lapet av紅et har tilfin foreningen

ca. 35.000 kr og en gave etter en pimsraksjon imen Avisenes Felleskjqp som imbrakte ca.
5.500 kr, neV血med takk. Det er ogsa kommet im en del gjenstander som gaver til museet.

Videre ble ut fra spqrsmal pa siste鉦smute

refert styrets behandling av Pressemuseets

tilknything til Rqrosmuseet. Rgrosmuseet har skjate pa eiendommen og st鉦som eier av

bygningen med imventar i det ganle avishus. Vemeforeningen fder ansvar for vedlikeholdet
og dekker alle lqpende utgifter. Det ble henstilt til at det matte utafoeides en oversikt over

imventar, maSkiner og utstyr med spesifisert oppgave over gjenstander og amet som er eller
blir tilf加musさet etter hvert og som ma ansees a vare Vemeforeningens eiendom. Det ble

opplyst at Rqrosmus6et trolig har en tidligere utarbeidet liste.
Det ble av mqtelederen rettet en takk til Dugnads由engen Fjell巾om og vist til den
stipendrapport over ut勉rt arbeid som folger arsmeldingen som bilag.

Det framkom forovng mgen mgen SPeSielle sp鋼rsmal.

Årsmeldingen ble deretter enstemmig go(喝ent.
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5. Regnsk雌, 1994

Ordstyreren refererte regnskapet og opplyste at det etter overenskomst fむes av Rf

museum. Driftsunderskuddet pa kr. 1 9.568 skyldes ekstraordinaert

roS

nndvendig og delvis

p各lagt vedlikehold for bl.a. a fa elektrisk anlegg og vam/kloakk i forskriftsmessig stand.

Det framkom spのrsm紬om balansens oppstilling santidig som revi?jonsberetning ble

etterlyst.

Oppsti11ingen vil av styret bli vurdert i forbindelse med neste ars regnskap Regnskapet er
forutsatt revidert i forbindelse med revi句on av regnskapet til Rqrosmuseet. Dette vil bli剣直
OPP aV det nye styret・

Regnskapet ble deretter enstemmig god均ent.

6 Arbeidやfon 1995

Arbeidsplan 1995 ble referert. Man sk皿e ta fomyet kontakt med Rotary pa RβrOS Om

istandsetting av hybel i 3. eta?je. Det ble videre opplyst at medlermer av grafisk klubb i
avisen Sqr‑Trendelag vil stille opp til dugnad壷huset skal males utvendig. Det ble videre
nevt behov for forsterkning og sikring av baresayler som delvis st鉦i Hytteelva.

Arbeidsplanen ble deretter enstemmig godkj ent.
7 Budザe〃 1995

Fomamen g]emOmgikk budsjettforslaget. Til posten Tilskudd pa kr l OO.000 kr. kume han
opplyse at etter initiativ fra Ragnar Dahl hadde foreningen Grafinfom i forbindelse med sin
awikling beslu請et a fordele sine midler til fire gra宜ske museer med kr. 1 0.000 til hver
etter at avi址ngskostnader var dekket

anSlagsvis ca. kr l 1 0.000

reSten

Skulle tilfa11e

Vemeforeningen Fjelト巧Om. Overrekkelsen av gaven ville skye i Fjell巾oms Iokaler i
forbindelse med avisens tradiii onelle筋dselsdagsfeiring hvor Gra血Ifoms tre
styremedlemmer ville v甜e til stede.

Budsje請et ble deretter enstemig godkjent.

8.陶佃
Ame R Dahl hadde i brev av 25. november 1994 meddelt at han etter snart 15 ars som leder
av foreningen og dens forlaper, Samt i forbindelse med sanemg av andre verv

ikke ensket

g]enValg.
Etter sonderinger kune styret franlegge虎lgende forslag til nytt styre 1 995‑ 1 996:

Erling Sven Busch, fomam (Ny)
Ame Sund, neStformam

(Ny)

Varamedlem: Ame Ingar Ba)kken (Ny)
Stein Eilertsen

(Ny)

Jens Hystad

(句・Valg)

Torgeir Anda, Styremedlem (Gj.valg)

Symmve Kvikne

(qj.valg)

Kjell T OIsen, Styremedlem (Gj.valg)

K鉦e Mqller

Ragnar Dahl, Sekreta:r

Teknisk kommite : Gj envalg.

(Ny)

(Gj.valg)
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Det framkom ingen andre forslag.Valgene ble deretter enstemmig vedtatt.
7b協力r samarbe idet

Fomamen takket til slutt styret for samarbeidet med en spesiell takk til Torbjqm Eggen og
Tor血ge Malmam som g鉦ut av styret.

Den nyvalgte fomamen Erling Sven Busch, takket for tilliten og s各med interesse fran til

kommende oppgaver for Vemeforeningen og avishuset Fjell‑Ijom. Med en oppfordring om
at deltakeme m誹te mate fram til勉dselsdagssanmenkomsten i avishuset ble matet hevet kl.

18.20.

Det var 23 medlemmer til stede.

Under勉dseldagssanmenkomsten i Fj ell‑Lj oms lokaler ble Vemeforeningen overrakt et

gavebrev pa midlene fra foreningen Grafinfom.

Den avtroppende fomam Ame R. Dahl ble hyllet for sin imsats for Pressemuseet og
OVerrakt en akvarell fra Vemeforeningens styre og fra Hovedutvalget for kirke og kultur,
1eder Aage Aas og kultursjef Tor Inge Mqlmam Rqro匂ubilさets medalje i s。Iv.

Det vises forovrig til omtale i A血eidets Re請1 1. januar og FjelトIjom 12. januar 1995.

乞ちりめんへ
Ragnar Dahl
鑓kre細r

