
ÅrsmØteprotok oll ZOZLfor Målselv historielag

Referat fra årsmØte onsdag 1"0 mars 2A21i Blackbox lstindportalen.

Tilstede: 23 personer inklusiv styret

Lederiarle Bakke Ønsket alle fremmØtte velkomrnen til årsmøtet. Han gikk så gjennom det
praktiske for gjennomføringa av møtet og i tillegg presenterte den nye kassereren i laget.

Årsnrøte åpnet med følgende dagsorden kl. L8:30:

Sak 1. Godkjenning av innkalling - Vedtak: Godkjent
Godkjenning av sakslista - Vedtak: Godkjent
Valg av mØteleder - sekretær - tellekorps 2 stk, og 2 til å underskrive protokollen.
FØlgende ble valgt:
lVløteleder Olav Renmælmo
Referent/sekretær Frank Nygård
Tellekorps 2 stk Gerd Karoline Borgen og Agnes Fagerheinr
Underskrivere 2 stk Elisabeth lVltiller og Asbjørg Nordmo Karlsen

Sak 2. Årsmelding for 2020
Leder Jarle Bakke leste den framlagte årsmeldinga.
Tor Kvamrnen bemerket en feil under avsnittet «Målselvkalenderen 2A2L»
I siste avsnitt skal det være forhåndsbestilt 150 kalendere til 20 bedrifter.
Vedtak: N/led ovenstående rettelser ble årsnreldinga for 2020 godkjent.

Sak 3. Regnskap for 2020 med revisjonsrapport
Kasserer Tor Kvammen gikk gjennom det godkjente regnskapet fra revisorene.
Møteleder Olav Renmælmo leste så revisorrapporten.
Vedtak: ÅrsmØte tok regnskapet for 2020 til etterretning.

Sak lt. lnnkomne saker og forslag
Styret la fram to forslag angående «tV1ålselvkalenderen tilknytning til
medlemskontingenten » slik:
A) IVIålselvkalenderen som del av medlemskontingenten utgår fra og med 2A22.

Medlemskontingenten beholdes uendret.
Alternativt forslag.
B) Målselvkalenderen inngår fortsatt i medlemsavgiften, som økes fra kr 300 til kr

400 for hovednredlem. Husstandsmedlem kr 200.
Vedtak: Alternativ B ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Prioriterte oppgaver * lagets rolle i lokalsamfunnet - aktivitetsplan
Leder Jarle Bakke informerte årsmøte om at historielaget har mottatt forslag fra
lVlålselv komrnune om ny plassering av minnesteinen over sovjetiske krigsfanger, som
stod på Rustahøgda. Forslaget går ut på å sette opp steinen ilved Elveparken på

Andselv, Bardufoss. Frist for innspill er 1-0 april 202t.



Dette forslaget avviker sterkt fra historielagets forslag on'l å plassere minnestØtte i

forbindelse med Krigshistorisk.landskap. Jarle ba så om tilrådning fra årsmøtet
angående svar på høringsuttalelsen. Etter flere innlegg for plasseringa i Krigshistorisk
landskap og mot plassering i Elveparken nær lekeplassen, vedtok årsmøtet å gå inn
forstyrets ønske om å sette opp steinen iforbindelse med Krigshistorisk landskap.

Andre arbeidsoppgaver fremover i 2A21, blir å arbeide med kalender 2A?2,

ku ltu rm i n nedagen e og fortsette a rbeid et m ed « Krigsfa ngeprosjektet ».

Sak 6. Økonomi og budsjett for 2021,

Budsjett far 2A21er ikke satt opp.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens leder, Karl lVlagne Hasvold leste opp valgkomiteens innstilling.
Tone Grande Nilsen har sagt seg villig i å vaere kasserer (2år), da Tor Kvammen ønsket
avløsing etter 20 år som kasserer. Siv Garles Sjåland overtar vervet som medlem i

valgkomiteen etter Karl [Vlagne Hasvold, som ønsket avløsing.
Vedtak: Valgkom iteens in nstilling ble vedtatt.
Jarle ba om at kasserer ble medlern av styret nred stemmerett.
Vedtak: Enstemmig.

Sak 8. Valg av utsendinger til Årsmøtet for Troms Historielag
Et ønske om å sende leder og nestleder til årsmøtet ble vedtatt.

Avslutning
Jarle takket for godt samarheid i styret gjennom året. Han takket også Tor Kvammen

for kassererjobben, og overrakte han i denne anledninga en blomsterbukett for vel
utført arbeid, Jarle takket så Hermien S. Prestbakmo for alle «baksidene» i

kalenderen, hun har levert i alle disse år. Hun fikk også en blomsterbukett for jobben.

Årsnrøtet avsluttet kl. 19:30

Etter årsmØtet og en matpause, holdt Oddlaug Lakseide og Elsa Nymo et foredrag i

tekst og bilder om Kongehytta i Heggelia og peisestua på Høgtun.
Elsa leste fra Audhild Olaisens hefte «Kongehytta sett i lys avtysk byggevirksomhet i

Norge under 2. verdenskrig».

Elisabeth lVltiller
Referent
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