
Årsmøte Målselv Historielag 10/2-2016 

Kl. 17.00 i Istindportalen 

 

Tilstede: 22 stk 

Tilstede på foredrag etter årsmøtet, ca. 70 stk 

 

1. Valg av møteleder, godkjenning av innkalling, valg av referent og to til å underskrive 

protokoll. 

Møteleder: Frank Nygård 

Referent: Mariann Nesvold 

To til å underskrive protokoll: Bendik Kvammen og Kristian Moldenæs 

De overnevnte ble foreslått, og enstemmig godtatt av årsmøtet. Innkalling til årsmøte 

ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

2. Årsmelding 

Oddlaug og Elsa Nymo leste årsmelding. 

Styrets sammensetning: 

Kjell Lundnes skal stå som revisor. 

Odd Inge er styremedlem, ikke webredaktør. 

Ellers noen skrivefeil på navn, som ble rettet. 

Årsmelding enstemmig vedtatt. 

3. Revidert regnskap 

Kasserer Tor Kvammen gikk gjennom regnskap. Regnskap er revidert og funnet i 

orden v/revisorer Kjell Lundnes og Ivar Halvorsen. Regnskapet ble enstemmig 

godkjent av årsmøtet. 

4. Innkomne forslag – fastsettelse av kontingent. Kontingenten blir det samme. 

5. Budsjett. 

Det er ikke satt opp budsjett for 2016. 

6. Årsplan 

Leder Oddlaug Lakseide la fram aktivitetsplan for 2016. Forslag fra Kristian Moldenæs 

om at historielaget samler inn gamle bilder fra området, få de digitalisert og arkivert. 

Styret ser på saken, og legger fram evt. tiltak på neste årsmøte. Ellers enstemmig 

vedtatt. 

7. Valg av deltaker til årsmøte i Troms Historielag. 

Lørdag 2. April på Finnsnes gaard. 

Årsmøte overlater til styret å velge delegater. 

8. Valg i henhold til §5 

Audhild Aune la på vegne av valgkomite, fram forslag til nye styremedlemmer. Ingen 

motkandidater ble foreslått. Det nye styret består av: 

 

 

 



Oddlaug Lakseide, leder      (1 år) 

Mariann Nesvold, styremedlem     (2 år) 

Frank Nygård, styremedlem      (2 år) 

Elsa Nymo, styremedlem      ikke på valg, på valg 2017 

Odd-Inge Larsen       ikke på valg, på valg 2017 

 

Varamedlemmer: 

1. Audhild Olaussen (1 år) 

2. Aud Brustad  (1 år) 

3. Oddbjørn Njøs (1 år) 

 

Kasserer: 

Tor Kvammen (1 år) Kasserer er ikke medlem av styret. 

 

Revisorer: 

Ivar Halvorsen  (2015) ikke på valg 

Tor Lyngås  (2 år) på valg 2018 

 

Valgkomite: 

Audhild Aune  (1 år) på valg 2017 

Karl Magne Hasvold (2 år) på valg 2018 

Ingrid Hole  (3 år) på valg 2019 

 

Audhild Aune   Karl Magne Hasvold   Gerd Karoline Borgen 

 

 

 

_______________  ___________________  _________________ 

Referent    


