Årsmøteprotokoll Døvemuseets venner 2022
Sted: Vaskeriet, Trondheim
Tid: 19. mars 2022 kl 1300- 1500

1) Konstituering
Åpning
Sekretær Signe Sæther Bekkvik åpnet årsmøtet
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
Godkjenning av dagsorden/saksliste
Dagsorden og saksliste ble godkjent
Valg av møteleder
Signe Sæther Bekkvik ble valgt til møteleder
Valg av møtesekretær
Odd Morten Mjøen ble valgt til sekretær

2) Godkjenning av årsmelding for 2019, 2020 og 2021
Sekretær presenterte årsmeldingen fra 2019, 2020 og 2021. Årsmeldingen ble godkjent med noen
kommentarer vedr:
• Årsberetningen bør inneholde informasjon om at årsmøtet i 2021 ble utsatt til 2022
grunnet coronasituasjonen.
• Medlemmer av venneforeningen har gratis adgang til Døvemuseet. Det ble stilt spørsmål
om ikke det er gratis inngang også på Sverresborg (dette må undersøkes av det nye
styret).
• Det ble beklaget fra styret at det ikke er krevd inn kontingent for 2020 og 2021.
• Det etterlyses at summen (på Kr. 60 000) som styret har bevilget til prosjektet Eli Raanes
og Georg Bjerkli blir tatt med i beretningen.
• I opplysningen om at Helene Møllevik slutter i stillingen kan det opplyses om at hun har
jobbet ved døvemuseet i 10 år.

3) Godkjenning av regnskap 2019, 2020 og 2021
Kasserer gjennomgikk regnskap for 2019, 2020 og 2021. Årsmøte godkjenner regnskapet med et
underskudd på kr. 59 161,44.

4) Revisorberetning
Styret har ikke mottatt beretning fra revisorene ennå.

5) Innkomne forslag
Det er ingen innkomne forslag.

6) Behandling av budsjett
Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for 2022.
Styrets forslag til budsjett ble vedtatt

7) Valg
Valgkomiteens innstilling manglet neon navn, men etter benkeforslag på årsmøtet ble følgende
styre valgt:
Leder:
Styremedlemmer:

Oddvei O. Haugen
Arvid Støyva (kasserer)
Guri Amundsen (sekretær)
Gøsta Rougnø
Liv Berge

Varamedlemmer:

Heidi Ovesen
Solfrid Skarsbakk

Revisorer:

Odd Morten Mjøen
Tom Jonsson

Valgkomite

Signe Sæther Bekkvik
Irene Korstad

Valgkomiteen skal bestå av tre personer. Styret får fullmakt til å finne den tredje medlemmet av
valgkomiteen.
Orkanger 19. mars 2022

Signe Sæther Bekkvik

Odd Morten Mjøen

