
Museumslaget for NVIM 
 

Protokoll fra årsmøtet 09.mars 2017 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: Informasjon om NVIM ved direktør Knut Markhus. 
Innslag om krigens dager i Odda ved Anne Gravdal NVIM. 
 
Bjørn Seim ønsket velkommen til de 13 frammøtte og satte møtet. Før han gikk over til dagens 
sakliste, fortalte Vidar Våde en historie fra 2. verdenskrig i Tyssedal. Styreleder mente at det bør 
komme tydelig fram i innkallingen til årsmøtet at det blir diverse historiske innlegg og informasjon 
fra museet. 
 
1. Godkjenning, innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent 
 
2. Forslag til ordstyrer: Jarle Vangen  
            Forslag til referent:  Anne Gravdal            Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent. 
 
3. Tove Dolmen og Ingunn Eitrheim ble foreslått til å underskrive protokoll og kontrollere  
            stemmeresultat. 
 Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent. 
 
4. Bjørn Seim leste årsmeldingen, som også ble vist på lerret. Det har vært en liten nedgang  
           i medlemstallet. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent, med følgende kommentarer: 
           Vidar Våde hadde gitt ei bok til utlodningen på juleverkstaden. Dette skulle protokollføres. 
           Aslaug Halland ønsket å vite noe om idrettsutstillingen som hadde vært i Folgefonngata 13 i  
           et par sesonger. Anne Gravdal orienterte om at initiativtakerne til utstillingen hadde fått  
           tilbud om å stille ut gjenstandene i Oddahallen, men at de ikke var interesserte i dette. Da 
           det ikke var aktuelt for museet å overta en aktiv rolle i prosjektet, ble utstillingen pakket ned  
           og står nå til bevaring på museet. De aller fleste gjenstandene ble levert tilbake til eierne. 
           Jarle Vangen kunne fortelle at Odda kommune hadde vært involvert med forslag til  
           utstillingslokale. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
            
 
5.6.     På grunn av sjukdom var kasserer Olav L. Strand fraværende, så styreleder Bjørn Seim 
           gikk gjennom regnskap og budsjett. Regnskapet og budsjettet ble referert. Kr. 89 613 i  
           overskudd. Viktig at Museumslaget blir tilført Grasrotandeler. Budsjettet for 2017 er økt 
           med ca. 11 000 til 60 850. Driftsresultatet blir beregnet til 15 180. Kommentar fra Helga 
           Leonhardsen om økt medlemspris kan være en grunn til tapte inntekter. Styreleder Bjørn 
           Seim oppmoder alle til å verve medlemmer og til å oppmuntre utflytta oddinger til å melde 
           seg inn som støttemedlemmer. Det er populært med gamle bilder på sosiale medier.  
           Viktig å gjøre Museumslaget mer synlig der (kommentar fra Jarle Vangen).  
           Regnskap og budsjett er kontrollert av revisor Lars H. Mannsåker. Kommentar fra  
           Tove Dolmen om at underskrift fra revisor mangler på dokumentet som ble vist på skjermen.  
           Styreleder bekreftet at underskriften er på plass på originaldokumentet.  
            



 Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 

 
 
7. Innkomne forslag: Ingen 
 
 
 
8. Bevilgninger 
 
Styret sine forslag til bevilgninger; 
1. Kr. 10 000 til NVIM for arbeid, trykk og forsendelse av medlemsbladet «Liv og Rør». Anne 
Gravdal orienterte om at begge utgavene nå blir 8 sider. 
2. Siden de bevilga midlene fra i fjor ikke har blitt brukt, står vedtaket fra 2916 fremdeles ved lag: 
Fullmakt til innkjøp av informasjonsskilt inntil kr. 10 000 
3. Fullmakt til innkjøp av diverse kjøkkenutstyr til Buen inntil kr. 7000 ved NVIM 
 
Forslagene ble opptatt og enstemmig godkjent. 
 
 
 
9. VALG. 
 
Leder av valgkomiteen, Helga Leonhardsen orienterte: 
Komiteen har hatt telefonmøter og alle har vært positive til gjenvalg. På valg i denne valgbolken 
står følgende personer. 
 
Leder   Bjørn Seim   2015-2016 2017-2018 
 
Styremedlemmer Vidar Våde   2016-2017 
 
   Olav L. Strand                      2015-2016 2017-2018 
 
   Solveig Våde   2015-2016 2017-2018 
 
   Jarle Vangen   2016-2017 
 
Varamedlemmer Jane Ripley   2015-2016 2017-2018 
    
   Torhild Sleire   2015-2016 2017-2018 
 
   Solfrid Kvam   2016-2017 
 
   Hallvard Kjørvik  2016-2017 
 
Revisor                       Lars Mannsåker                   2015-2016 2017-2018 
 
Revisor har ikke blitt spurt, skulle han si nei, får styret fullmakt til å velge ny revisor. 
 
 
 
Medlemmer i styret til NVIM fra Museumslaget velges for to år. Vedtektene må kanskje endres iht 
at styremedlemmer for styret til NVIM ellers velges for fire år. 
 
 
 
 



I valgnemda går Helga Leonhardsen ut og Geir Engeseter tiltrer som nytt medlem. Aslaug Halland 
rykker opp som leder av valgkomiteen. 
 
 
Valgnemda blir: 
Aslaug Halland – leder 
Jan Fredrik Forsberg – medlem 
Geir Engeseter - medlem 
 
Ingen andre forslag er hørt, disse er valgt og godkjent av årsmøtet. 
 
 
Pause med mat og kaffe. 
 
 
Årsmøtet del 2: 
 
Direktør for NVIM – Knut Markhus orienterte om aktuelle nyheter fra museet. Det blir fortsatt 
arbeidet med overtakelse av Tysso I kraftstasjon. Direktøren informerte om hva som skjedde på 
museet i 2016, og om planene for 2017. En nyhet er Cold Case- gruppa som er dannet for å lage 
en sak ut av Dr. Albert Petersson sin forsvinning i 1914.  
 
Anne Gravdal NVIM hadde et innlegg om krigens dager i Odda. 
 
Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 20:30 
 
Referent 
Anne Gravdal 
NVIM 
 
Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingunn Eitrheim                                                     Tove Dolmen 
 


