Årsmøte Sel Historielag tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00
på Frivilligsentralen, Otta.
Det møtte 31 medlemmer til årsmøtet.
Herav var styret representert med følgende personer: Leder Kjell R. Voldheim – Gro Heitkøtter –
Astrid Aspaas – Kåre Simenstad – Bjørn Engehagen – Odd Arne Fosså – Dag G. Haugaløkken.
Kjell V. ønsket alle de fremmøtte velkommen. Deretter spurte han om det var noen som hadde noen
merknader til innkallingen. Det fremkom ingen merknader. Kjell nevnte at styret ikke hadde mer enn
22 e-mailadresser til medlemmene og ønsket at flere ville oppgi disse. Deretter leste Kjell opp
årsmeldingen for 2014, samt referat fra fotogruppa under ledelse av Palmar Ruste.
Ingen merknader til årsmeldingen og det andre som ble opplest.
Bjørn Engehagen la fram regnskapet. Det framkom ingen merknader til dette.

Fotogruppa tok opp dette med rettigheter og digitalt museum. Arne Jørgen Rønningen oppfordret
om at folk må vise sin interesse og bli med på foto- og videointervjuarbeid. Han har for øvrig mange
opptak – møte med bl. a. Arnfinn Moland og Arne Kjeldsrup. Han hadde også forslag om bokarbeid
etter mal etter «Ung på Røros under krigen – samfunnsbeskrivelse under krigen».
Turgruppe: Forslag – «Friluftslivets år». Astrid Aspaas er i samtale med Tor Einbu om tur til
Lorkvenne.
Ola Bergum ønsker å kartfeste steder det har bodd folk. Kåre Gravå ville gjerne være med på dette.
Fotogruppa har fått tilgang på arkivet til Otta IL.
Kommentar fra Palmar Ruste om anmodning til at styret må få undergruppene i arbeid. Det ble også
reist spørsmål om vi fremdeles skal ha album samt digitalbilder (dobbelt sett).
Ivar Teigum kom med forslag om å bli med på en finansiering av et bokarbeid (brevveksling 1800 – ca
1930) som er i gang med Kåre Hosar som konsulent.
Valg.
Kåre Gravå la fram valgnemndas innstilling:
Styret: Bjørn Engehagen , gjenvalgt for 2 år.
Dag Haugaløkken, gjenvalgt for 2 år.
Odd Arne Fosså, sittende for 1 år.
Kåre Simenstad, sittende for 1 år.
Gro Heitkøtter, sittende for 1 år.
Astrid Aspaas, sittende for 1 år.
Vararepresentanter til styret, valgt for 1 år:
1. Helge Bakken (ny).
2. Eldbjørg Sletten, gjenvalgt.
3. Ingebjørg Torgersrud, gjenvalgt.
Revisorer, valgt for 1 år:
Steinar Grønn, gjenvalgt.
Rolf Øvstedal, gjenvalgt.

Valgkomite:
Kåre Gravå, gjenvalg 2 år.
Bjørg Hernæs, sittende for 1 år.
Ivar Myrum, gjenvalgt for 2 år.
Valget ble godkjent.
Kjell ble takket for sin tid som leder i historielaget av Bjørn Engehagen og fikk overrekt en pen
blomsterbukett. Kjell har interesser fortsatt i historielaget, og kommer til å være tilknyttet laget
fremover.
Torveig Dahl som er direktør ved Gudbrandsdalsmusea, holdt deretter kveldens foredrag som hun
kalte «Krigens kulturminner i Sel / Gudbrandsdalen – samarbeid museum og historielag».
Gudbrandsdals musea har avdelinger i 9 kommuner. Hun fortalte også om drifta av
Gudbrandsdalsmusea og bindeledd mellom Gudbrandsdalsmusea og historielagene.
Etter Torveig sitt meget interessante foredrag, ble hun takket behørig av Kjell, og overrekt bokgave
fra oss: «Otta 100 år» og «Setre og seterliv».

Arne Jørgen Rønningen tok opp saken «Øvre Havn».
Tips til tur gruppa fra Torveig om tur ut i området i kommunen. Video, dokumentert.
Bjarne Fredriksen tok opp spørmålet foto av ordførere under krigen også bør bli offentlige.
Til slutt ble det servert kaffe og kaker.
Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 2100
Referent:
Dag G. Haugaløkken
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