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Sakliste og sakspapirer  
 

  



Avviklingsårsmøte Mosviktun museumslag 

Kaldalstua onsdag 13.6. kl 18.30 

 

Sakliste  

1. Konstituering 

Som ordstyrer foreslås valgt Carl Ivar von Køppen 

Som referent foreslås valgt ____ 

2. Regnskap og revisjonsrapport januar-mai 2018 

Forslag til vedtak: det framlagte regnskapet og revisjonsrapporten tas til etterretning.  

3. Sammenslåing med Mosvik historielag 

Forslag til vedtak: forutsatt at det blir gjort tilsvarende vedtak på de øvrige møtene i kveld, 

vedtar Mosviktun museumslag å slå seg sammen med Mosvik historielag.  

 

 

 

 

 

 

 

Avviklingsårsmøte Mosvik historielag 

Kaldalstua onsdag 13.6. kl 18.45 

 

Sakliste  

1. Konstituering 

Som ordstyrer foreslås valgt Morten Olsen Haugen  

Som referent foreslås valgt Rolf Åge Brevik 

2. Regnskap og revisjonsrapport januar-mai 2018 

Forslag til vedtak: det framlagte regnskapet og revisjonsrapporten tas til etterretning.  

3. Sammenslåing med Mosviktun museumslag 

Forslag til vedtak: forutsatt at det blir gjort tilsvarende vedtak på de øvrige møtene i kveld, 

vedtar Mosvik historielag å slå seg sammen med Mosviktun museumslag.  

 

  



Sakliste og konstituering 
 

1. Konstituering 

2. Vedtak om sammenslåing   

3. Vedtekter for laget 

4. Æresmedlemskap 

5. Virksomhetsplan  

6. Budsjett juni-desember 2018 

7. Valg  

 

 

 

1: Konstituering 

Forslag til vedtak:  

Som møteleder velges Carl Iver Køppen.  

Som referent velges Rolf Åge Brevik 

Den framlagte saklista vedtas.  

 

 

2: Vedtak om sammenslåing 

Forslag til vedtak: 

Mosvik historielag og Mosviktun museumslag slår seg sammen under navnet 

Mosvik museums- og historielag.  

Sammenslåingen skjer ved at Mosviktun museumslag (org.nr. 998 552 737) skifter 

navn til Mosvik museums- og historielag, og tar opp i seg Mosvik historielag. 

 

 

  



3: Vedtekter for laget  

Forslag til vedtak: 

Vedtekter for Mosvik museums- og historielag 
 

§ 1. Selskapsform 

Mosvik museums- og historielag er en ideell organisasjon i Inderøy kommune. 

§ 2. Formål 

Mosvik museums- og historielag har til formål å arbeide fram sansen for og kunnskapen om historie 

og kulturminne i bygda. Laget vil arbeide for å formidle, samle og verne om alt av historisk interesse, 

folkeminne. Laget har sitt primære nedslagsfelt i det som var Mosvik kommune inntil kommune-

sammenslåingen i 2012. Laget har ikke noe eget inntektsøkonomisk formål  

§ 3. Medlemskap 

Som medlemmer av laget kan være enkeltpersoner og lag/foreninger. Årsmøtet vedtar 

medlemsforhold og kontingentstørrelse for enkeltpersoner og lag/foreninger. Hvert lag/forening har 

en formell representasjon og stemmerett for inntil 2 medlemmer på årsmøtet. Enkeltmedlemmer har 

1 stemme på årsmøtet. 

§ 4. Årsmøte 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Tid og sted for årsmøte, samt saker som årsmøtet skal behandle 

skal bekjentgjøres 14 dager på forhånd.  

Årsmøtet skal behandle  

 årsmelding  

 regnskap, herunder disponering av overskudd 

 arbeidsplan  

 budsjett 

 valg 

 innkomne saker 
 

Årsmøtet velger lagets styre med 5 personer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år 

av gangen, første år velges 2 styremedlemmer for 1 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Årsmøtet 

velger styrets leder for 1 år av gangen blant de fem styremedlemmene.  

Årsmøtet velger 2 revisorer, for ett år av gangen. Årsmøtet velger medlemmer til eventuelle andre 

nemnder og styrer som laget finner nødvendig. Årsmøtet velger valgkomité på 3 medlemmer for 3 år, 

ved at et nytt medlem blir valgt hvert 3 år. Første år velges et medlem for 2 år og et for 1 år.  

Årsmøtet kan gjøre endringer/revideringer av vedtektene med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal 

sendes ut minst 14 dager før årsmøtet i samband med innkalling til årsmøtet. 

 

§ 5.  Ekstraordinært årsmøte 



Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller 
det blir krevd skriftlig av 2/3 av medlemmene.  Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte 
som for ordinært årsmøte.   

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.  Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn 
de som er oppført i innkallingen. 

§ 6. Styret 

Styret forestår den daglige driften av laget, i samsvar med vedtak i årsmøtet. Styret kan gjøre vedtak 

når minst 3 medlemmer av styret er til stede.  

Styret skal forvalte eierskapet av eiendommen g.nr. 334 b.nr. 19 i Inderøy kommune med tilhørende 

bygninger. Styret kan ikke selge hele eller deler av eiendommen uten årsmøtevedtak og tillatelse fra 

Inderøy kommune. 

Styret er ansvarlig for en museumsteknisk standard med katalogisering av gjenstander og bygninger. 

Styret kan når det er forsvarlig, stille gjenstander til disposisjon og utlån. Styret kan inngå leieavtale 

med mulig leietager av bygning/bygninger.  

Styret skal sørge for at museet skal være tilgjengelig for alle. Åpningstider skal være kunngjort. 

Skoleklasser med lærer har gratis adgang, og museet skal så langt råd, bistå skolene med informasjon 

og veiledning.  

§ 7.   Utmelding 

Alle medlemmer kan melde seg ut av laget når som helst. Utmeldt medlem har ikke krav på 

forskuddsbetalt medlemskontingent eller eiendeler av laget. 

§ 8. Oppløsning 

For at Mosvik museums- og historielag skal kunne løses opp kreves det 2/3 flertall på 2 påfølgende 

årsmøter/ekstraordinært årsmøte. Medlemmer har ikke krav i lagets eiendeler ved oppløsning. 

Nettoformuen til Mosvik museums- og historielag skal ved oppløsning tilfalle en organisasjon i 

Mosvik med allmennyttig interesse. 

 

Vedtatt på stiftelsesmøte 14. mai 2012, senere endret på årsmøte 13 juni 2018. Mosvik Historielag 

ble tilsluttet Mosvik Museumslag ved årsmøte 13. juni 2018 og navnet ble endret til Mosvik 

museums- og historielag. Mosvik Historielag hadde sin opprinnelse fra stiftelsesmøte 11. desember 

1979.  

  



 

4: Æresmedlemskap 

Interimstyret, som har bestått av styret i de to tidligere lagene, foreslår at det utnevnes et 

æresmedlem i det nye laget.  

Saken legges fram i møtet.   



5: Virksomhetsplan  

 

Del 1: Arbeidsplan for 2018 

1. Vi skal ha åpne møter siste tirsdag i måneden fra august til november. Septembermøte legges til 

helleristningene i Kvennavika 

2. Vi skal ordne panel, vinduer og maling på Nesstu 

3. Vi skal rydde loftet på smia 

4. Vi vil utgi årbok og lokalhistorisk kalender 

5. Vi vil fortsette med innsamling av gamle bilder 

6. Vi vil fortsette arbeidet med et lokalhistoriehefte for barneskolen. 

7. Vi vil GPS-lokalisere skiltene som står på ved gamle hustufter i utmarka og fotografere tuftene. 

8. Vi vil registrere og avfotografere gamle oppskriftshefter 

9. Vi skal behandle en rombruksplan for museet 

10. Vi vil ha åpent museum 6 lørdager i sommer.  

11. Vi skal arrangere onnadag og delta med stand på en eventuell bygdadag 

12. Vi vil verve flere medlemmer 

 

Del 2: På-sikt-plan 2019-2022 

1. Vi vil ha årlige, skiftende utstillinger i museet 

2. Vi skal ha utarbeidet og iverksatt en rombruksplan 

3. Vi vil skape en formidlingssituasjon i og rundt Nesstu, f.eks. i form av et lite «spel» 

4. Vi vil etablere et klasserom fra 1950-tallet i det østre rommet i gammelskolen 

5. Vi vil videreføre bjønnkveld i mars og septemberturen til Kvennavika som årlige tradisjoner 

6. Vi kan tenke oss årlige utflukter til historiske steder i utmarka, med aktuelle samarbeidspartnere 

7. Vi vil samarbeide med Vinje bruk om deres jubileumsberetning i 2020. Vi vil ta initiativ til samarbeid med 

idrettslaget om deres jubileum i 2024.  

 

  



 

 

6: Budsjett  

INN 
 

Kontingent 10.000 

Arrangement 20.000 

Tilskudd  30.000 

Salg av publikasjoner 35.000 

Grasrotandel, renter diverse 4.000 

SUM 99.000 

Balanse, dekkes av tidligere 

overskudd 

6.000 

SUM 105.000 

 

UT 
 

Administrasjon 4.000 

Bygningsvedlikehold 15.000 

Strøm 10.000 

Kommunale avgifter 5.000 

Forsikring 5.000 

Husleie og møter 6.000 

Trykking av årbok og kalender 30.000 

Programarbeid 20.000 

Til drift av museumssamlingene 10.000 

SUM 105.000 

 

  



7: Valg  

Del 1: Styret 

 

 Styremedlem: Linn Hege Bragstad, for 1 år 

 Styremedlem: Carl Ivar Køppen, for 1 år 

 Styremedlem: Helge Brattaker, for 2 år 

 Styremedlem: Øyvind Løkken, for 2 år 

 Styremedlem: Morten Olsen Haugen, for 2 år 

 

 Varamedlem: Rolf Åge Brevik, for 1 år 

 Varamedlem: Ann Kristin Damås Jenssen, for 1 år 

Til leder velges Morten Olsen Haugen for ett år. Styret konstituerer seg selv.  

 

Del 2: Støttefunksjoner 

Revisorer, for 1 år 

 Tordis Markhus 

 Tordis Hindberg 

Økonomiutvalg, for 1 år 

 Gunn Tangstad  

 Arne Ivar Sundseth 

Valgkomite 

 Ingunn Sundseth Sagmo, for 1 år 

 Arne Aasan, for 2 år 

 Trond Tangstad, for 3 år 

 

  



Del 3: Nemnder 

Samlingsnemnd 

 Helge Brattaker, leder, for 2 år 

 Inga Marie Berge, for 2 år 

 Berit Sandnes, for 1 år 

 

Hus- og bygningsnemnd 

 Rolf Åge Brevik, leder, for 2 år 

 Paul Arne Nyborg, for 2 år 

 Magnar Karlsen, for 1 år 

 Egil Ringstad, for 1 år 

 

Arrangementsnemnd 

 Carl Ivar v Køppen, leder, for 2 år 

 Per Vennes, for 2 år 

 Grete Vennes, for 1 år 

 Jorun Sundset, for 1 år 

 

Møtevertskap 

 Linn Hege Bragstad, for 1 år 

 Gunnar Viken, for 2 år 

 

Årbokredaksjon 

 Morten Olsen Haugen, redaktør, 

for 2 år 

 Rune Langfjæran, for 2 år 

 Ingunn Sundseth Sagmo, for 1 år 

 Maria Karlsen, for 1 år 

 

Fotonemnd og kalenderredaksjon 

 Per Vennes, leder, for 2 år 

 Bjørn Harald Lyng, for 2 år 

 Arnold Lorentsen, for 1 år 

 Lars Braseth, for 1 år 

 

Kaffenemnd 

 Inger J. Nyeng Berget, for 2 år 

 Turid Alstad, for 2 år 

 Svanhild Gustad, for 1 år 

 Signe Stensvik, for 1 år 

 Arvid Nervik, for 1 år 

 

Styret får fullmakt fra årsmøtet til å fastsette 

oppgavebeskrivelser og diskutere årsplan og 

budsjett med nemndene.  

Nemndene står fritt til å trekke flere 

personer inn i arbeidet.  

 

 

 

 


