
Kraftmuseets Venner 

Protokoll fra årsmøtet 09.mai 2022 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. Innkomne forslag 
8. Valg 

Del 2 av årsmøtet:  

Kåseri om musikk og dans i Odda ved Anne Gravdal 

1. Ingen merknader til sakliste eller innkalling. Enstemmig godkjent av alle 15   
 medlemmer. 

2. Forslag til ordstyrer: Ingunn Olsen Mossefin 
           Forslag til referent: Anne Gravdal             
 Begge foreslåtte godtok og ble enstemmig godkjent. 

3. Ingunn Eitrheim og Turid Bådsvik Hauso ble foreslått til å underskrive protokoll og  
 kontrollere stemmeresultat. 
 Begge godtok og ble enstemmig godkjent. 

4. Møtet startet med at ordstyrer ba om ett minutts stillhet for tidligere styreleder Bjørn  
 Seim som døde 30. november 2021.  

 Ordstyrer leste årsmeldingen. 

Styret har i perioden bestått av: 
Leder:              Ingunn Olsen Mossefin 
Nestleder:        Vidar Våde 
Kasserer:         Greta Nordlund 
Styremedlem:  Brit Andersson 
   Solfrid Kvam 

Varamedlemmer:  Hallvard Kjørvik,  
   Monica Synnøve Knudsen 
   Anne Christine Knudsen   
   Jarle Vangen. 
Interimstyre 
medlem:   Bjørn Seim 



Valgkomite:      Karin Rasmussen (leder) 
                         Solveig Våde 
                         Geir Engesæter 

Revisor:            Mette Haraldsen 

Kraftmuseet har vært representert i styret med Anne Gravdal og Brita Jordal som 
referenter. Museumslaget har hatt et godt samarbeid med Kraftmuseet også dette året. 
Museumslagets representant i styret for Kraftmuseet er leder Ingunn Olsen Mossefin og 
varamedlem Brit Andersson. 

Møter: 

Det har vært et annerledes år med mye corona og lite sosialt, men det har vært 
gjennomført 4 styremøter, 2 i 2021 og 2 våren 2022, i tillegg til et arbeidsmøte i forbindelse 
med juleverkstedet. Juleverkstedet kunne ikke arrangeres fysisk pga smittesituasjonen, 

Medlemmer: 

Totalt 154 medlemmer mot 176 i 2020, - en nedgang på 22 medlemmer. 
Av disse var 
91 enkeltmedlemmer (99 i 2020) -8 
55 familiemedlemmer (65 i 2020) -10 
3 lag/organisasjoner (6 i 2020) -3 
5 bedrifter (6 i 2020) -1 

Studietur: 

Årets studietur ble avlyst på grunn av pandemien. Laget fulgte myndighetenes 
anbefalinger. 

Andre aktiviteter:  
Ingen. 

Juleverkstedet: 
Vi måtte dessverre avlyse da pandemien tok seg opp i november. Varer var kjøpt inn og vi 
var klare, men det ble ikke noe tilstelning. Vi har varer til årets juleverksted ferdig pakket.. 

Økonomi:  
Som nevnt var ikke aktiviteten til vennelaget stor dette året heller. Det gjør seg utslag på 
den økonomiske siden. I slutten av året sto vi igjen med et årsoverskudd på vel 14.000. 
Balansen viser nå en egenkapital på nesten 104.000 kr. 
Kraftmuseet fikk overført kr 10.000 til Liv og Rør i 2021 som er fast hvert år. 

Annet: 

Styret takker medlemmene og andre for samarbeidet i 2021/22, og håper at vi fortsatt kan 
være en god støttespiller for Kraftmuseet også i tiden fremover.  

 Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.       



      

5. og 6.   Kasserer Greta Nordlund gikk gjennom regnskap og budsjett. 
Regnskapet er godkjent av revisor. 

 
                 
            
 Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent. 

7.  Ingen innkomne forslag. 



8. VALG. 

Valgkomitéens forslag: Karin Rasmussen (leder) 
   Solveig Våde 
    Geir Engesæter 

        Fra årsmøte i:  Til årsmøte i: 

Leder:    Ingunn Olsen Mossefin  2021   2023 

Nestleder:   John Helge Rasmussen (NY) 2022    2024 

    
Styremedlemmer:       Greta Nordlund         2021   2023 
    
                                   Brit Andersson    2021   2023 

    Solfrid Kvam                2022    2024 

Varamedlemmer:  
                                    Monica Synnøve Knudsen  2021   2023  
    
    Jarle Vangen   2022    2024  

    Anne Christine Knudsen  2021   2023   

    Hallvard Kjørvik   2022     2024 

Revisor                        Mette Haraldsen                    2022    2024 

  
  

Vidar Våde trer av som nestleder i styret, nytt medlem Jon Helge Rasmussen tar over. 
Styremedlemmer som står på valg tar gjenvalg, og blir enstemmig valgt. Leder av 
valgkomiteen går inn som vanlig medlem, Solveig Våde overtar som leder.  
  

Valgkomite:  leder Solveig Våde 
     Geir Engesæter 
     Karin Rasmussen 



Ymse: Det er ønskelig å få samlet inn e-post adresser fra alle medlemmer som har dette. 
En oppfordring om dette kommer i neste utgave av medlemsbladet Liv og Rør. Dato for 
neste studietur er satt til den 17. september, og medlemmene vil få e-post i god tid med 
opplysninger om denne.  

Kraftmuseets Venner søkte om midler til oppgradering av museumshagen og Buen hos 
Sparebankstiftelsen, men fikk avslag. Det vil ikke forhindre vennelaget fra å søke igjen. 
Alle medlemmer blir oppfordret til å melde seg hvis de har interesse for å arbeide i hagen i 
Folgefonngata. 

Tirsdag 31. mai kl. 18 vil det være avduking av skiltet om Brakkebyen som er satt opp ved 
kirka i Tyssedal.  
Det vil samtidig være en markering for avdøde Bjørn Seim, som sammen med Vidar Våde 
og Kraftmuseet fikk laget skiltet. 

Årsmøtet del 2: 

Kåseri om musikk og dans i Odda gjennom historien ved Anne Gravdal. 

Styreleder takket for oppmøtet, og ønsket vel hjem. 

Referent 

Anne Gravdal 
Kraftmuseet 

Protokoll 

Ingunn Eitrheim                                                                 Turid Bådsvik Hauso 


