
 
Museumslaget for NVIM 

 
Protokoll fra årsmøtet 15.mars 2018 i Statkraftstova. 

 
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. Bevilgninger 
9. Valg 
 
 
 
Del 2 av årsmøtet:  
Innslag om ein innvandrar i Odda ved Anne Gravdal NVIM. Informasjon om NVIM ved Bjørn Seim 
og Anne Gravdal. 
 
 
Bjørn Seim ønsket velkommen til de 15 frammøtte og satte møtet. Før han gikk over til dagens 
sakliste, fortalte Vidar Våde en historie fra Tyssedal og et dikt.  
 

 
 
1. Ingen merknader til innkalling og sakliste. En liten orientering om hvordan ML publiserer  
           årsmøtet. 
2. Forslag til ordstyrer: Jarle Vangen  
            Forslag til referent: Anne Gravdal            Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent. 
 
3. Tove Dolmen og Ingunn Eitrheim ble foreslått til å underskrive protokoll og kontrollere  
            stemmeresultat. 
 Begge godtok vervet og ble enstemmig godkjent. 
 
4. Bjørn Seim leste årsmeldingen. Noen flere medlemmer i år enn i fjor. 
           Ingen merknader.           
 
          Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.            
 
5.6.     Kasserer Olav L. Strand gikk gjennom regnskap og budsjett.   
           Regnskapet viser en egenandel på kr. 8 307 som blir overført til annen egenkapital.  
           Summen av egenkapital er på kr. 83 520            
            
 Regnskapet og budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 
7. Innkomne forslag: Ingen 
 
 
 
 
 
 
 



8. Bevilgninger 
 
Styret sine forslag til bevilgninger; 
1. Kr. 10 000 til NVIM for arbeid, trykk og forsendelse av medlemsbladet «Liv og Rør».  
2. Siden de bevilga midlene fra i fjor ikke har blitt brukt, står vedtaket fra 2016 og 2017 fremdeles 
ved lag: Fullmakt til innkjøp av informasjonsskilt inntil kr. 10 000 
3. Fullmakt til innkjøp av diverse kjøkkenutstyr til Buen inntil kr. 7000 ved NVIM. Dette ble ikke 
brukt i 2017, det er derfor lagt inn i budsjettet for 2018. 
 
Forslagene ble opptatt og enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
9. VALG. 
Leder av valgkomiteen, Aslaug Halland, var forhindret, nestleder Geir Engesæter orienterte: 
Komiteen har hatt telefonmøter og alle har vært positive til gjenvalg. På valg i denne valgbolken 
står følgende personer. 
 
Leder   Bjørn Seim   2017-2018  
 
Styremedlemmer Vidar Våde   2016-2017 2018-2020 
 
   Olav L. Strand                       2017-2018 
 
   Solveig Våde   2017-2018  
 
   Solfrid Kvam               2016-2017 2018-2020 
 
Varamedlemmer Jane Ripley   2017-2018  
    
   Jarle Vangen   2017-2018  
 
   Britt Andersson  2016-2017 
 
   Hallvard Kjørvik  2016-2017 
 
Revisor                       Mette Haraldsen                   2018-2020 
 
 
Medlemmer i styret til NVIM fra Museumslaget velges for to år. Styreleder sitt verv endres til 
oddetall for at det skal samsvare med styrevervet i styret for NVIM.  
 
Jane Leivestad er nytt medlem i valgkomiteen. 
 
Ingen andre forslag er hørt, disse er valgt og godkjent av årsmøtet. 
 
Pause med mat og kaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Årsmøtet del 2: 
 
Bjørn Seim og Anne Gravdal orienterte om aktuelle nyheter fra museet. Problelmene som har 
oppstått i kjølvannet av at riksantikvaren trakk ut midler med henvisning til sektorprinsippet. Dette 
sier at Staten ikke skal bevilge midler til staten. Kraftstasjonen eies med 60% av Statkraft. Det har 
blitt jobbet aktivt med å finne en løsning på problemet, og det ser ut til å løsne. NVIM vurderer å 
flytte noe av virksomheten til Odda sentrum. Det blir snart ansatt en ny formidlingsleder som bl.a. 
skal overta driften av vitensenteret. 
 
Anne Gravdal NVIM hadde et innlegg om en innvandrer i Odda. 
 
Referent 
Anne Gravdal 
NVIM 
 
Protokoll 
 
 
Ingunn Eitrheim                                                     Tove Dolmen 
 
 


