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Nr 1/2008

Historielaget holdt årsmøte i Annies gjestekro lørdag 29. mars 2008.
Til årsmøtet var det oppmøtt åtte medlemmer.

Kasserer er første varamedlem til styret, Per Bastian Kuløy.
2. vara Elisabeth Sørlie.
3. vara Inger Holberg.

Saklista så slik ut:
1. Velkommen og konstituering.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Valg etter lovene:
a)
2 styremedlemmer
b)
3 varamedlemmer
c)
vararevisor
d)
1 medlem i valgnemnd
5. Kontingent for 2008 og 2009
6. Arbeidsprogram for 2008.
a) Smølaord og uttrykk ved Per BastianKuløy
Avslutningsord og protokoll.

Styret har vært samla fem ganger, og har behandla 28 saker.
Det har vært en litt famlende oppstart, men styret har tatt tak i dette med
bilderegistrering, og hatt møte med fylkesfotoarkivaren i Møre og Romsdal.
Det har også vært holdt åpent møte der interesserte har vært invitert til å
delta. Litt fra Smøla er lagt ut på fylkesfotoarkivet.

Styret la fram
Årsmelding for Smøla historielag 2007.
Etter initiativ av Smøla Museum blei det innkalla til et forberedende møte
den 7. mars 2007 for å stifte Smøla Historielag. Det blei nedsatt et
interimsstyre på tre medlemmer: Per Bastian Kuløy, Kjell Fredly og Karle
Gjernes. Smøla Museum med sin leder Tore Kuløy hadde sørga for å gi
laget en startkapital på 5 000 kr. Det formelle stiftelsesmøtet blei holdt på
Smøla Motell 31. mai 2007
Der blei det valgt styre, og slik har styret fordelt oppgavene:

Redaksjonen for Smølaminne arbeider for å få gitt ut Smølaminne i 2008
Redaksjonen er Jorun Marie Jonassen og Reidun Åstasund.
Kultur- og oppvekstsjefen i Smøla har tatt med Smøla Historielag i søknad
om prosjektmidler: Den kulturelle spaserstokken - På lag med eldre.

Leder Karle Gjernes
Nestleder Kjell Egil Fredly
Sekretær Lars Roksvåg
Styremedlemmer Tove Betten og Aud Hopen

I samarbeid med Smøla Museum arrangerte Historielaget konsert i Edøy
gamle kirke med sangtekster etter K. J. Arnø, framført av oldebarnet hans,
Hjalmar Arnø, med tonefølge av Albert Lervik. Det var 65 betalende på
konserten.
Historielaget har kjøpt inn digitalt opptaksutstyr for å gjøre intervju:
Olympus WS 320 M.

Styret har sendt ut to meldingsblad: Nytt fra Smøla historielag til medlemmer
og andre interesserte.Under nettsida til Smøla Kommune har laget egen
nettside,
med
Magne
Gjernes
som
redaktør:
http://www.smola.kommune.no/artikkel.aspx?AId=541&back=1&MId1=
262&MId2=26&MId3=57
Laget har hatt 23 betalende medlemmer første året. Det blir viktig å få flere
med. Smøla Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie

3. Bjørg Træthaug.
De blei enstemmig valgt

Regnskap:
Driftasinntekter:
Sponsing/tilskudd/gaver
Kontingent
Renter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Kontingent Landslaget
Møter
Gebyrer/porto/renter
Lagsarbeid/reskontro
Smølaminne
Blomster/gaver

Regnskap 2007
kr 7 581,50
kr 2 300,00
kr
57,00
kr 9 938,50
kr
kr
kr

600,00
1 988,00
369,00

Sum driftsutgifter

kr

6 795,00

Differense /overskudd

kr

3 143,50

Overskuddet er lagets egenkapital ved årsskiftet.
Årsmelding og regnskap blei godkjent uten merknad.

Valg:

Kjell Egil Fredly og Aud Hopen stod på valg, og hadde meldt fra
at de ikke tok gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til nye
styremedlemmer var:
Per Bastian Kuløy og Kirsten Singleton. De ble enstemmig valgt.
Varamedlemmer til styret hadde valgkomiteen slik innstilling:
1. Kjell Gundersen
2. Elisabet Sørlie

Randi Solli gikk ut av valgkomiteen, og som nytt medlem blei
Hjørdis Holm valgt. Inger Anne Rangnes og Harald Iversen var
ikke på valg. Svein Rangnes blei etter innstilling fra valgkomiteen
valg som vara for revisor Erling Ødegård, da Leif Ågesen hadde
flytta fra kommunen.
Årsmøtet vedtok slikt Arbeidsprogram for 2008:
1. Få gitt ut Smølaminne i 2008
2. Fane/lagsregistreing. Etterarbeid til utstillinga til Smøla
Museum sommeren 2007.
3. Bildeinnsamling. Satse på tema.
4. Samarbeide med fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal om
å få lagt ut landskapsbilde fra Smøla
5. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileum for
kommunen..
6. Sjå nærmere på sang og musikk fra Smøla
7. Smølas utvandringshistorie
8. Ha en temakveld om ord og uttrykk fra Smøla

Skal vi gjennomføre dette programmet, forutsetter det at de
som har lyst til å gjøre en innsats på noe av dette, melder
seg til styret. Det er så mange oppgaver at det må lages
grupper for de enkelte oppgavene. Alle er velkommen til en
innsats.
Kontingeten vedtok årsmøtet til 100 kr pr år både for 2008 og
2009. Den kan betales til konto 3936.20.42805

