
 
 
 
 

Museumslaget for NVIM 
 

Protokoll fra årsmøtet 17.mars 2016 i Statkraftstova. 
 

SAKLISTE og del 1 av årsmøtet: 
 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll og kontrollere stemmeresultat 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Budsjett 
7. Innkomne forslag 
8. Bevilgninger 
9. Valg 
 
Del 2 av årsmøtet: Oppdatering fra NVIM ved direktør Jan-Anders Dam-Nielsen. 
                               Foredrag om trafikk og biler i gamle dager ved Anne Gravdal NVIM. 
 
Bjørn Seim ønsket velkommen til de 18 frammøtte og gikk så over til dagens sakliste. 
 
1. Godkjenning og innkalling ble enstemmig godkjent 
 
2. Bjørn Seim ba Aslaug Halland om å være ordstyrer og Anne Gravdal om å være referent.  
            Enstemmig godkjent. 
 
3. Tove Dolmen og Ingunn Eitrheim ble foreslått til å underskrive protokoll og kontrollere  
            stemmeresultat. 
 Enstemmig godkjent. 
 
4. Bjørn Seim leste årsmeldingen, som også ble vist på lerret. Årsmeldingen ble  
           enstemmig godkjent, uten videre kommentarer eller merknader. 
            
 
5.        Kasserer Olav L. Strand gikk gjennom regnskap og budsjett. Regnskapet og budsjettet ble  
           referert. Se vedlagt. Kontrollert av revisor Lars H. Mannsåker. Ingen merknader eller 
           kommentarer.  
            
 Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
6. Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Olav L. Strand. Se vedlagt. Ingen merknader eller  
            kommentarer. Enstemmig godkjent. 
 
 
7. Innkomne forslag: 
 
a. Styret i Museumslaget for NVIM foreslår at Årsmøtet støtter det videre arbeidet med «Historisk 
vandretur i Tyssedal». Bjørn Seim og Vidar Våde presenterte turen og hvordan de forskjellige 
rutene blir lagt opp. Det er planlagt å sette opp informasjonsskilt på enkelte historiske punkt på ruta. 
Alle som har relevante informasjoner kan melde seg, eller blir innkalt til videre møter. Årsmøtet er 
fornøyd med arbeidet så langt, og ønsker at det arbeides videre med prosjektet. Årsmøtet godtar 
at det kan bevilges summer på inntil 10 000 kr. for produksjon av skilt. 
 



b.  Forslaget om å endre §4 i styrets forskrifter ble enstemmig godkjent. Ny ordlyd i §4 er nå: 
 
Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av mai. Årsmøtet vert kunngjort minst 3 veker før 
møtet – på Museumslagets facebook-side, på plakater o.l. Innkalling med sakliste vert kunngjort i 
lokalavisa minst 8 dagar før årsmøtet. 
 
 
8. Bevilgninger 
 
Styret sine forslag til bevilgninger; 
1. Kr. 10 000 til NVIM for arbeid, trykk og forsendelse av medlemsbladet «Liv og Rør» 
2. Fullmakt til innkjøp av informasjonsskilt inntil kr. 10 000 
3. Fullmakt til innkjøp av diverse kjøkkenutstyr til Buen inntil kr. 4000 ved NVIM 
 
Forslagene ble opptatt og enstemmig godkjent. 
 
 
 
9. VALG. 
 
På valg i denne valgbolken står Vidar Våde og Jarle Vangen, med Solfrid Kvam og Hallvard Kjørvik 
som varamedlemmer. 
 
Leder   Bjørn Seim   2015-2016 
 
Styremedlemmer Vidar Våde   2016-2017 
 
   Olav L. Strand   2015-2016 

 
   Solveig Våde   2015-2016 
 
   Jarle Vangen   2016-2017 
 
Varamedlemmer Jane Ripley   2015-2016 
    
   Torhild Sleire   2015-2016 
 
   Solfrid Kvam   2016-2017 
 
   Hallvard Kjørvik  2016-2017 
 
I valgnemda går Geir Johan Knutsen ut og Jan Fredrik Forsberg tiltrer som nytt medlem. 
 
Valgnemda blir: 
Helga Leonhardsen – leder 
Aslaug Halland – medlem 
Jan Fredrik Forsberg – medlem 
 
Ingen andre forslag er hørt, disse er valgt og godkjent av årsmøtet. 
 
 
Årsmøtet del 2: 
 
Direktør for NVIM - Dam-Nielsen orienterte om nytt fra museet. Hovedsakene er en 
intensjonsavtale mellom NVIM og AS Tyssefaldene om å overta Tysso I kraftstasjon – hele bygget. 
Blir dette en realitet, skal museet flytte hele sin virksomhet til lokalene over turbinhallen. Dam-
Nielsen og NVIM er involvert i et samarbeid med Odda kommune avdeling kultur om å etablere et 



Industrisymposium, der bedriftene som er i virksomhet i Odda i dag skal få en arena der de blir 
presentert for folket på ulike arrangementer. 
Direktør Dam-Nielsen har sagt opp sin stilling med effekt fra 1. mai 2016. Han tiltrer som direktør 
for Buskerud Museum. Grunnen til oppsigelsen er for lang avstand fra familien som ble boende i 
Tinn kommune. Arbeidet med å tilsette ny direktør er i gang.  
 
Anne Gravdal NVIM holdt et foredrag om trafikk, vei og biler i gamle dager. 
 
Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 20:00 
 
Referent 
Anne Gravdal 
NVIM 
 
Protokoll 
 
 
 
Ingunn Eitrheim                                                     Tove Dolmen 
 


