Arkivets Venneforening
Årsmøte 22. mars 2018 kl. 1800
Arkivet – Pål Eiken
PROTOKOLL
Tilstede:

17 med stemmerett

Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Åpning ved styrets nestleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av dirigent, referent og to representanter for underskrift av
møteprotokollen.
Årsberetning
Regnskap for 2017 m/revisorberetning
Innkomne saker
Budsjett for 2018
Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
Valg av revisor
Valg av valgkomite

1)

Åpning ved styrets leder Tor Hultmann
Styret åpnet møtet ved å ønske alle velkommen, for så å informere om at kveldens
foredragsholder, Thomas Hagen etter det ordinære årsmøtet vil holde foredraget
«Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand. Kino i Norge 1940-1945».

2)

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Leder viste til innkalling som var tilsendt alle medlemmer 27. oktober 2017, i
forbindelse med medlemskontingentinnkreving, og senere annonsert i Agderposten
og Fædrelandsvennen 8. mars 2018. Årsmøtet var også annonsert på Arkivets websider siden 01.01.2018, samt orientert om i pressemelding sendt ut 19. mars 2018.
Dagsorden ble delt ut i møtet.
Vedtak:

3)

Valg av dirigent, referent og representanter for underskrift av møteprotokollen.
Følgende møtefunksjonærer ble foreslått:
Dirigent:
Tor Hultmann
Referent:
Stein Christian Salvesen
Til å underskrive protokoll: Else Marie Olsen og Reidar Vang
Vedtak:

4)

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Årsmøtefunksjonærer valgt som ovenfor foreslått.

Årsberetning 2017
Årsberetningen ble delt ut i møtet. Leder Tor Hultmann leste opp beretningen avsnitt
for avsnitt for årsmøtet. Han viste bl.a til at det hadde vært stor aktivitet.
Venneforeningen har ansvar for omvisning i Gestapo-kjelleren koordinert med
undervisningsleder for stiftelsen Arkivet. 7083 personer har fått omvisning på Arkivet
i 2017. Under aktivitet skal det også tas med at flere av Venneforeningens frivillige
deltok under Arendalsuka 2017 ved å bemanne stand.
Vedtak:

Årsberetningen for 2017 enstemmig godkjent med de merknader som er nevnt
ovenfor.
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5)

Regnskap 2017 m/revisorberetning.
Regnskapet for 2017 ble gjennomgått.
Årets resultat viste et overskudd på kr 12.377,87. Saldo pr 31.12.17 er kr 146.984,64
Arkivets Venneforening hadde pr. 31.12.17 461 medlemmer.
Revisors beretning lest opp
Vedtak:

6)

Regnskapet for 2017 enstemmig godkjent

Innkomne saker.
Det var ett forslag kommet inn til årsmøtet fra styret i Arkivetts Venneforening:
Øke honorar for omvisning pr gang fra kr 50,- til kr 100,Styret i Arkivets Venneforening foreslår å øke honorar for hver omvisning fra kr 50,- til kr 100,-.
Det er nå snart 10 år siden kr 50,- i honorar for hver omvisning ble vedtatt. Styret finner det da rimelig å
øke honoraret til kr 100,- pr gang, og at det gjøres gjeldende fra 1. april 2018.

Vedtak:
7)

Budsjett for 2018
Kort gjennomgang av budsjettforslag for 2018
Vedtak:

7)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Budsjettet for 2018 enstemmig godkjent

Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av dirigent:
Leder:
Nestleder:
Sekretær/Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Nytt styremedlem:
Nytt varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Vedtak:
8)

(på valg – velges for 1 år)
(på valg – velges for 2 år)
(på valg – velges for 2 år)
(ikke på valg – 1 år igjen)
(ikke på valg – 1 år igjen)
(velges for 2 år)
(velges for 2 år)
(ikke på valg – 1 år igjen)
(ikke på valg – 1 år igjen)

Alle valgt ved akklamasjon

Valg av revisor
Valgkomiteens innstilling var følgende:
Magne Thorbjørn Jensen
Tor Johannessen

Vedtak:

9)

Tor Hultmann
Inger Berit E. Mjølund
Stein Chr Salvesen
Reidar Vang
Solveig Robstad
Else Marie Olsen
John Henrik Haukland
Berit Søberg Selmer
Anne Lønn

(ikke på valg – 1 år igjen)
(på valg – velges for 2 år)

Forslag til revisorer enstemmig valgt

Valg av valgkomite
Kai Erland (leder), Aud Blattmann og Lasse Laudal
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt
MØTET HEVET KL 18.42
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Leder av venneforeningen Tor Hultmann avsluttet med å fortelle at utgående varamedlemmer
Erling Berge og Nils Børstrand vil motta en påskjønnellse for deres innsats for
Venneforeningen gjennom mange år.
Etter Årsmøtet holdt historiker Thomas Hagen foredraget
«Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand. Kino i Norge 1940-1945».

Stein Chr Salvesen
referent

__________________
Else Marie Olsen

____________________
Reidar Vang
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