Referat fra «skriftlig å rsmøte»
i Freiøya Historielag – 2020

Grunnet koronasituasjonen ble det gjennomført et skriftlig årsmøte for å få godkjent lagets regnskap
og årsmelding. Det ble sendt ut en melding om dette pr. e-post til alle medlemmene med kjent epostadresse og pr. brev i posten til resterende medlemmer uten e-postadresse.

E-post og brev ble sendt 17. april 2020 med frist til å kommentere eller stemme mot forslagene til
vedtak innen 28. april 2020.
Pr. 28. april 2020 var det ikke kommet skriftlige kommenterer eller stemmer mot de foreslåtte
vedtakene. Derfor er følgende saker vedtatt slik som beskrevet i meldingen:
Sak 1 - Godkjenning av gjennomføring av årsmøtet, møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Årsmøtet godkjenner gjennomføring av dette skriftlige årsmøtet. Innkallingen og
sakslisten er godkjent.
Sak 2 - Godkjenning av årsmelding fra styret samt revidert regnskap
Vedtak: Styrets årsmelding 2019/2020 samt revidert regnskap for 2019 godkjennes.
Sak 3 - Forlengelse av styreperioden til det sittende styret
Vedtak: Perioden til det sittende styret forlenges inntil det kan gjennomføres et ordinært
årsmøte i løpet av 2020.
Basert på utviklingen i koronasituasjonen vil styret komme tilbake med informasjon om hvordan et
ordinært årsmøte kan gjennomføres i løpet av 2020 der man skal behandle de resterende
årsmøtesaker iht. lagets vedtekter. Dette gjelder:
1. valg av nytt styre, revisorer, valgkomite og kaffekomite
2. godtgjørelse til styret.

Per Kvalvik,
styreleder Freiøya Historielag
28. april 2020

Årsmelding for Freiøya Historielag 2019/2020
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder / sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Per Harald Kvalvik
Ingrid Lindvåg Sømhovd
Jacob M. Williamsen
Odd Harald Bjerkelund og Karen Flatø
Tor Henning Ødegård og Lauritz Schjølset

Revisorer:
Valgkomite:
Kaffe- og ryddekomite:

Per Bergem og Bernhard Lillevik
Erling Wågsbø, Harald Pettersen og Dagrun Opsal
Heidi Ødegård og Oddrun Husby Pettersen

Bokkomite:

Sigmund Bjerkestrand, Liv Johansen, Toralf Saltkjelvik, Gjøran Storsæther,
Sølvi Wiik, Hans E. Ohrstrand, Kåre G. Williamsen, Terje Holm

Aktiviteter
I styreperioden 2019/2020 ble det avholdt 8 styremøter og behandlet 19 saker.
Det ble avholdt ett medlemsmøte hvor 46 personer deltok. Der ble det underholdt av Karen Flatø som holdt et
meget innholdsrikt og interessant foredrag om kystpilegrimsleden. Terje Holm presenterte årbok 2019 som er
den 12. i rekken. Asbjørn Ersvik og Gjøran Storsæther viste fram flotte bilder fra den fine høstturen historielaget
hadde til Aukra.
Vi hadde stand ved julemessa til Frei hornmusikk hvor vi solgte årbøker.
Utflukt
Den årlige turen gikk til Aukra – guidet av Tor Aril Engstad. Det var 43 deltagere om bord i bussen.
Tildelte midler
Kristiansund kommune

kr 4 000

Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 26. mars 2019 på Frei Grendahus. Det var sendt innkalling til alle medlemmene både i form
av e-post og pr brev. Det var 33 oppmøtte medlemmer. Per Kvalvik ble valgt som møteleder og Ingrid L.
Sømhovd ble valgt som referent. Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag til
styresammensetting ble enstemmig vedtatt. Godtgjørelse til styret ble vedtatt uforandret med kr 5 000 til leder og
kr 3 000 til både kasserer og sekretær. Kontingenten er uforandret kr 150.
Etter årsmøtesakene ble det kaffe, kaker og loddsalg. Deretter var det Geir Strømsholm som holdt et interessant
kåseri om polio, sykdommen som herjet i Norge på 40 og 50-tallet og som satte dype spor..
Antall medlemmer
Pr. 31.12.2019 hadde Freiøya Historielag 127 betalende medlemmer.
Frei, 09. mars 2020
Per Harald Kvalvik, leder

