PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I BYHISTORISK FORENING STAVANGER 2010
Avholdt onsdag 23. februar 2011 på Arkeologisk Museum

Foreningens nestformann, Harald Sigurd Pedersen ønsket de fremmøtte, i alt 59 stykker,
velkommen. Hans spørsmål til forsamlingen om å godkjenne møteinnkallingen, ble godkjent.

Nestformannen bemerket videre at foreningen hadde en høy medlemsmasse, og som i
foregående år har tilgangen vært god gjennom foreningens annonser i Stavanger Aftenblad og
via vårt oppdaterte nettsted. Medlemsmøtene har fortsatt å verve medlemmer kontra
inngangspenger, og det er foreningen svært godt fornøyd med. Målsettingen med å passere
500 medlemmer ved utgangen av 2010 ble nådd med god margin.
Møtet ble deretter satt og sakene behandlet slik:
Dagsorden ble presentert og godkjent. Pål Mitsem ba om å få ordet efter valgene.

1. Konstituering
Til møteleder ble valgt:
Harald Sigurd Pedersen
Til referent ble valgt:
Kirsti Margrethe Lærdal
Til signering av protokoll ble valgt: Elsie Jasund og Jan Ferdinandsen
2. Behandling av styrets beretning for 2010
Harald Sigurd Pedersen, nestleder og kasserer gikk gjennom beretningen.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent ved akidamasjon.
3. Behandling av regnskap for 2010
Harald Sigurd Pedersen, nestleder og kasserer gikk gjennom ferdig revidert regnskap for
2010.
Vedtak: Regnskapet 2010 ble godkjent ved akkiamasjon.
4. Styrets innstilling til kontingent for 2011
Styrets forslag i 2009

—

kr 350 for enkeitmedlemmer og kr 500 for familiemedlemmer

Vedtak: Kontingentsatserfor 2011 er vedtatt.

—

5. Presentasjon av budsjett for 2011
Harald Sigurd Pedersen, nestleder og kasserer presenterte styrets forslag til budsjett og
gjennomgikk de ulike postene.
Vedtak: Styretsforslag til budsjettfor 2011 ble godkjent ved akklamasjon.
6. Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Eldbjørg Vaage Melberg, Henry Bjørkelund og Vigdis Hovda.
Valgkomiteens forslag for 2011:
Styret (velges for 2 år):
Hans Eyvind Næss
Harald Sigurd Pedersen
Kirsti M. Lærdal
Elsa Grimnes
Bodil Wold Johnsen
Petter Løhre
Bente Madsen Bærheim

-

-

-

-

-

-

-

gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Varamedlemmer (åremål):
Odd øgreid
gjenvalgt
Frederik Hansen
gjenvalgt
-

-

Valgstyret (åremål):
Vigdis Hovda ønsket ikke gjenvalg.
Eldbjørg Vaage Melberg
Henry Bjørkelund
Per Reidar Bru

-gjenvalgt
-gjenvalgt
ny

Revisor:
Hallvard Ween

-

-

gjenvalgt

Møteleder spurte om der var innvendinger mot en samlet votering. Det var der ikke og
fremsatte forslag ble tiltrådt ved akklamasjon. Styret takker for tilliten og konstituerer
seg selv.
Sammensetningenfor 2011 blir somfølger:
Hans Eyvind Næss
Harald Sigurd Pedersen
Kirsti M. Lærdal

Elsa Grimnes
Bodil Wold Johnsen
Petter Løhre
Bente Madsen Bærheim
Varamedlemmer:
Odd øgreid
Frederik Hansen
Valgkomitè for 2011:
Eldbjørg Vaage Melberg
Henry Bjørkelund
Per Reidar Bru
Vedtak: Styretsforslag til valgkomitè ble enstemmig vedtatt.
Styret takker Vigdis Hovda for god innsats og godt samarbeid gjennom mange år.
Etter valgene ba Pål Mitsem styret om å se nærmere på om foreningen kunne medvirke til at
det ble foretatt arkeologiske utgravninger på Ytraberget i Hafrsfjord. Etter det han kjente til,
har det aldri vært foretatt slike undersøkelser der.
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