
Årsmøte Sel Historielag 

Mandag 3. mars 2014 

Avholdt på Selsro. 

 

Årsmøtet startet kl. 19.00. 

26 medlemmer møtte frem, i tillegg var det 6 pensjonister hjemmehørende på 

Selsro tilstede. 

Tilstede fra styret møtte: Kjell Voldheim, Gro Heitkøtter, Bjørn Engehagen, Kåre 

Simenstad og Dag Haugaløkken. 

Leder Kjell Voldheim åpnet møtet og ønsket med dette alle fremmøtte 

velkommen. Videre orienterte han om kveldens kåsør Gro Heitkøtter. Leder 

henstilte alle medlemmer som hadde emailadresse å gi dette til styret, for 

oppdatering.  

Leder spurte om det var noen kommentarer til innkallinga til årsmøtet, ingen 

kommentarer ble mottatt og derfor godkjent. 

Leder leste opp årsmeldinga og med denne fremkom det at medlemsmassen pr 

i dag omfattet 97 personer. Leder spurte om det var noen kommentarer til den 

oppleste årsmeldinga, ingen av de fremmøtte ytret noen kommentarer. 

Derimot kommenterte leder sitt eget oppleste referat, med ett ønske som var 

kommet frem fra noen medlemmer om opprettelsen av en fotoklubb og 

deltakere i en ny boknemnd. Leder nevnte at det ikke hadde vært noe særlig 

møte aktivitet i de nevnte lagene. Arne Jørgen Rønningen hadde fremsatt 

forslag om flere intervjuer. Likeledes er det kommet forslag til turer arrangert 

av historielaget. – Liste blir lagt frem slik at medlemmene kunne komme med 

forslag.  

Ivar Blekastad nevnte at bilde burde ivaretas-. Palmar Ruste nevnte den store 

samlingen av passbilder, leder sa det var ca. 3000 bilder, mye arbeid gjenstår 

der.  

 



Ark 2. 

Kasserer Bjørn Engehagen leste opp resultatregnskap for perioden som er over. 

Regnskapet ble godkjent.   

Det fremkom ett innlegg fra Palmar Ruste, han lurte på om det var lagt opp en 

styring av kostnader til turer og bilder i kommende år. Leder svarte at regnskap 

og planlegging skulle ivaretas på beste måte. 

 

For valgnemnda, la Kåre Gravå frem sin innstilling. 

Geir Neverdal går ut av styret, i hans sted går Astrid Aspaas inn for 2 år. Ellers 

ble leder Kjell Voldheim gjenvalgt for 1 år. 

 

Leder orienterte om Geir Neverdal og hans uerstattelige arbeidsinnsats i styret. 

Styret har utnevnt ham til æresmedlem. Og skal ved en senere anledning 

overrekke beviset og gratulasjon. Geir Neverdal er den 4. personen som har 

fått dette beviset. 

Deretter ga leder ordet til Gro Heitkøtter, som kåserte og viste bilder med lyd 

og flott natur, i sitt foredrag som hun hadde gitt navnet «I Heitkøtters fotefar».  

 

Så ble det kaffe og kake spandert som vanlig av laget, det ble solgt lodder for 

ca. 1500 kr. 

 

Tilslutt takket leder for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Dag Haugaløkken 

Sekretær. 

                                             

 


