Årsmøte Dovre historielag
20/2 - 2019 på Toftemo turiststasjon
Møtt:14 stk inkludert styret
1 Åpning (Else las dikt som innledning)
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av sakliste
- valg av møteleiar
- valg av sekretær
- valg av 2 medlemmer til å skrive protokoll

* Godkjent
* Godkjent
* Else Hole Ulekleiv
* Lillian Fossum Olsen
* Jan Jøndal og Olav Ekrehagen

2 Årsmelding for 2018
Merete la frem årsberetning for 2018
Se årsberetning 2018

* Godkjent uten merknader

3 Regnskap 2018
Lars Bergseng la fram regnekap for 2018

* Godkjent uten merknader

4 Valg
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:

Merete Killi Mosastuen
Roy Fjerdingby
Lillian Fossum olsen
Lars Bergseng
Else Hole Ulekleiv
Melvin Rykhus

- på valg - tar gjenvalg 1 år
- ikke på valg - 1 år igjen
- ikke på valg - 1 år igjen
- valgt som kasserer - 2 år
- på valg - tar gjenvalg 2 år
- ikke på valg - 1 år igjen

Valgkomité:
Magne Botten 1 år igjen
Ola Rindal 2 år igjen
Jorunn Svendsgard - på valg - gjenvalg 3 år
Revisorene tar gjenvalg
Kjellaug Aasen - 1 år
Sverre Killi - 1 år
5 Aktivitetsplan
Vi ønsker å få hjelp til å sette igang aktiviteter for 2019 . Vi håper at medlemmene bidrar
mere i Dovre Historielag. Vi får tilbakemelding fra de som er på møte om at vi jobber
godt i styret.

6 Innkomne saker
- ingen inkomne saker
Årsmøte avsluttet.

Etter årsmøte vart det orientering om ulike prosjekt før møtet vart avslutta med
karbonadesmørbrød, kaffe og kaker, og samtale rundt album med gamle bilde frå arkivet
på Dombås.
• Alf Eriksen informerte om prosjektet han ønsker å starte med registrering av personer
som er omkomme i fjellet, og om det er aktuelt med minnesmerker. Roy fjerdningby
er med frå styret i dette arbeidet. Er det ønskelig med ei nemnd?
• Ola Tovmo orienterte om status i arbeidet med registrering av buer og burester
• Berit Fiksdal orienterte om arbeidet med kulturminneplan på Dovrefjell. Berit ønsker å
høre om dette er noe vi i historielaget kan være interessert i å være delaktig i.
Vi tar opp dette på neste styremøte.

