
Årsmøtereferat 1.august 2014.  

Wenche Rokkan Iversen ønsker velkommen til årsmøtet.  

Møteleder: Alf-Einar Øien 

Underskrift protokoll: Terje Øien og Turid Gaarder 

3. Årsberetning 

Styrets beretning: Møteleser leser gjennom årsberetningen og foreslår at eventuelle kommentarer 

tas etter årsmeldingen.  Årsmelding ble enstemmig godkjent.  

4. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

5. Vedtektsendring 

Hege Faust orienterer og tar utgangspunkt i ryddig dokument som viser vedtektene før og forslag til 

endringer. Toril Halmøy presiserer at det under kontingent skal være utenlandske medlemmer som 

har medlemsavgift på kr. 350,-. De mangler i oversikten. Vedtektsendringene ble enstemmig 

godkjent. 

6. Valg 

 Arne Andre Solvang orienterer om valgkomiteens forslag.  

Leder: Hege Faust (ny) valgt med akklamasjon.   

Styremedlemmer: Wenche Rokkan Iversen(ny), Andreas Lødemel, Terje Øien, Nils Mage Knutsen og 

Torun Kjøk 

Varamedlemmer: Randi Eilertsen (gjenvalgt), Eirik Gjesvang (gjenvalgt), Torolf Kroglund (ny) og 

Nordis Tennes (ny)   

Valgkomiteens forslag valgt med akklamasjon.  

7. Revisor: Turid Thoner Haukås.  Godkjent av årsmøtet.  

8. Valgkomité: Hedvig Rasmussen, Arne Andre Solvang og Borghild Aasebøstøl.   

9. Ingen saker meldt inn til årsmøtet fra styret eller medlemmer.  

Årsmøtet er avsluttet.  

Møteleder åpner for kommentarer/spørsmål/synspunkter fra medlemmene.  

Hedvig forklarer at det er et ønske om at Grimsted lokallag får inn et varamedlem for å holde kontakt 

og bli orientert om hva som skjer i selskapet.  

Turid Gaarder stiller spørsmål ved grunnene til at litteraturseminaret i 2012 ble lagt til Sortland 

samme år og omtrent på samme tid som Hamsundagene. Hun mener at seminar på andre steder bør 

legges ut i mellomårene.     



Hals melder inn ønske om bedre synkronisering av litterære aktiviteter og billettbestillinger under 

Hamsundagene. Bodil Børset lover å se på forbedringer sammen med nyvalgt styreleder Hege Faust.   

Hege Faust ber medlemmene komme med forslag på tema til neste seminar: styret vil gjerne ta i mot 

ønsker på temaer, forelesere m.m. Folk kan tenke og melde tilbake til styret.     

  

 

 

 

 

Referent: Randi Bolle Eilertsen 

 


