
 
Kraftmuseets Venner 

 
Protokoll fra årsmøtet 18.mars 2021 i Kraftstova. 

 
SAKLISTE og del 1 av årsmøtet: 
 
1. Sakliste og innkalling 
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. Bevilgninger 
8. Innkomne forslag 
9. Valg 
 
 
Del 2 av årsmøtet:  
 
Filmen Industripionerane av Randi Storaas 
 
 
1. En merknad til innkalling: Spørsmål om hvordan innkallinga har foregått. Styreleder 
informerte om at det hadde blitt hengt opp plakater, postet innlegg på facebook og annonse i 
lokalavisa (HF). 
Ingen merknader til sakliste.  
 
2. Forslag til ordstyrer: Jarle Vangen  
            Forslag til referent: Anne Gravdal             
Begge foreslåtte godtok vervet og ble enstemmig godkjent. 
 
3. Bjørn og Gunn Seim ble foreslått til å underskrive protokoll og kontrollere  
            stemmeresultat. 
 Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent. 
 
4. Ordstyrer leste årsmeldingen. 
 
Antall medlemmer har stagnert. Spørsmål ble stilt om hvilke lag og/eller bedrifter som har trukket 
seg som medlem. Boliden er fremdeles ikke medlem ut ifra mottakerliste for medlemsbladet. 
Enighet om at KV må satse på bedrifter i en forestående vervekampanje, også fagforeninger vil 
være aktuelle. 
Spørsmål om det finnes en egen komite for studieturer. Forslag kan sendes til styret, som tar den 
endelige avgjørelsen om evt. steder som kan være aktuelle for studieturer. 
 
 
          Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.       

      
 
5. og 6.   Styreleder gikk gjennom regnskap og budsjett, da kasserer Eva Strand Brattespe var 
forhindret fra å komme grunnet sykdom.  
 
Kommentar ang. gavepakker til det digitale juleverkstedet; dette er materiale som allerede var 
kjøpt og betalt i et tidligere budsjett. Ellers er det satt opp et nøkternt budsjett for året som kommer, 
mye p.g.a. pandemien, som gjør at det blir vanskelig å satse offensivt på publikumsrelaterte 
arrangementer. Håp om at det kan satses sterkere på en medlemsverving fram mot 2022.  
 



Kommentar fra ordstyrer om at kasserer bør lede an arbeidet med å øke medlemstallene i tiden 
som kommer. Naturlig nedgang i medlemsmassen p.g.a. alder. Ønskelig med yngre medlemmer, 
gjerne familier. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført noen studietur, noe som førte til 
mindre utgifter. Usikkert om det vil bli mulig å gjennomføre studietur og/eller juleverksted i 2021.  
 
Alt i alt har det vært lite inntekter, men også små utgifter, som gjør at KV står igjen med et 
overskudd på 14 858, mot et omtrentlig underskudd i fjor. Samlet på konto er det nå en sum på 
86 423.  
 
Regnskapet er godkjent av revisor. 
                 
            
 Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 
 
7. Bevilgninger 
 
Styret sine forslag til bevilgninger; 
 
A.  Bevilge kr.10 000 til Kraftmuseet for arbeid, trykk og forsendelse av medlemsbladet «Liv og 
Rør». Forslag til vedtak: Bevilge kr. 10 000 til «Liv og Rør» - Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

 
Forslag 
 
8. Det har kommet inn et ønske fra Kraftmuseet om en orientering fra KV på Kraftmuseet sitt neste 
styremøte i juni om aktiviteter og framtidige planer. Forslag fra museet om tiltak som kan gjøres 
ligger i årsmeldingen. Kommentar og forslag til endring av ordlyden i punkt 8: KV betaler for 
medlemsbladet som Kraftmuseet skriver, trykker og sender ut. Muligheter for at KV gjerne kan 
skrive enkelte artikler selv. Det har tidligere vært vanlig å ha med referater fra arrangementer. 
 
 
 
 
9. VALG. 
Leder av valgkomiteen, Jane Leivestad orienterte om valg og gjenvalg. Alle har takket ja til 
vervene. 
 
Leder NY        Ingunn Olsen Mossefin 2021-2023             
 
Nestleder              Vidar Våde   2020-2022 
 

                                    
Kasserer NY              Greta Nordlund                       2021-2023 

                                    
Styremedlemmer       Brit Andersson                     2021-2023 
       
                                   Solfrid Kvam                2020-2022 
 
Ekstra styremedlem  Bjørn Seim                           2021-2023 
 
Varamedlemmer  
                                  Monica Synnøve Knudsen   2021-2023 
    
   Jarle Vangen    2020-2022  
 
   Anne Christine Knudsen     2021-2023 



 
   Hallvard Kjørvik  2020-2022 
 
Revisor                       Mette Haraldsen                   2020-2022 
 
 
Valg til representanter i Kraftmuseet sitt styre: 
 
Medlem: Ingunn Olsen Mossefin 
Varamedlem: Brit Andersson 
 
 
Valgkomite:  
                    Karin Rasmussen – leder 
                    Solveig Våde 
                    Geir Engesæter NY  
 
Kraftmuseets Venner sitt styre har blitt utvidet med ett medlem. Formelt sett må det opprettes egen 
sak om dette til årsmøtet som skal ta stilling til det i god tid på forhånd. Det har ikkje skjedd her. 
Valgkomiteen kom fram til at et utvidet styre ville være til støtte for vennelaget og ny leder i 
kommende valgbolk. Årsmøtet godkjente unntaket med et fjerde styremedlem med tillegget om at 
det er en interimsløsning fram til forslag stilles formelt til neste årsmøte. 
 
Ingen andre forslag til medlemmer er hørt, forslåtte personer er valgt og godkjent av årsmøtet. 
 
Nestleder takket styreleder på vegne av styret og medlemmer for godt arbeid gjennom seks år. 
Styreleder takket for tillitten og ønsket ny styreleder velkommen (hun var ikke til stede). 
 
 
Årsmøtet del 2: 
 
Visning av Kraftmuseet sin film Industripionerane av Randi Storaas 
 
 
Styreleder takket for oppmøtet, og ønsket vel hjem. 
 
 
Referent 
 
 
Anne Gravdal 
Kraftmuseet 
 
 
 
Protokoll 
 
 
Gunn Seim                                                    Bjørn Seim 
 
 

 

 

 



 

Navn på møtets deltagere grunnet tiltak i forbindelse med smittevern: 

Bjørn Seim 

Vidar Våde 

Solveig Våde 

Gunn Seim 

Brit Andersson 

Jarle Vangen 

Geir Engesæter 

Gunnar Leivestad 

Jane Leivestad 

Hallvard Kjørvik 

Greta Nordlund 

Anne Gravdal 

 

 

 

 


