Siste årsmøte i
Falstadsenterets
Venneforening

Referat fra ÅRSMØTET i
Falstadsenterets Venneforening
Dato og tidspunkt: Onsdag 10. februar 2016.
Møtestart: 19.00.
Møtested: Falstadsenteret
Disse møtte fra styret: Asbjørn Norberg, Kirsti Årøen Lein, Liv
Iren Grandemo, Beate Fasting, Ingrid Stræte, Torbjørn Brenne,
samt møtereferent Svein Helge Falstad.
For øvrig møtte: Ingebjørg Mikalsen, Ronnie Richelieu, Martin
Stavrum, Asbjørn Strøm og og Jan-Otto Leifseth.
Forfall fra styret: Robert Svarva, Lars Myraune og Hallgeir
Hynne.
Totalt møtt: Utenom styret møtte fem medlemmer, slik at
årsmøtet totalt består av 12 representanter. Leder Asbjørn Norberg
ledet årsmøtet, mens Svein Helge Falstad var sekretær. Valgt til å
signere årsmøtereferatet i møteprotokollen: Martin Stavrum og
Ingebjørg Mikalsen.

Saker:
Sak 1: Registrere antall stemmeberettigede samt
godkjenning av innkalling og sakliste.
I årsmøtet: Det møtte 12 stemmeberettigete. Innkallinga
godkjent. Disse ble valgt som tellekomité, ved eventuelt behov
under årsmøtet: Asbjørn Strøm, Ingrid Stræte og Ronni
Richelieu. Det ble i årsmøtet foretatt en korrigering i Sak 4a, hvor
setningen «Samt to varamedlemmer» ble tilføyd etter at den var
uteglemt. Samt et punkt 4c: Orientering om valgkomiteens
innstilling.

Sak 2: Årsmelding.
I årsmøtet: Asbjørn leste opp årsmeldingen. En påpeking fra
årsmøtet: Få inn en setning om Fatima Almaneas ungdomsapell i
Falstadskogen 8. mai. Sekretær utfører dette. Årsmeldingen
godkjent.

Sak 3: Regnskap
Ingen kommentarer fra årsmøtet. Regnskap godkjent.

Sak 4: Orientering om og invitasjon til vedtak om
sammenslutning med Falstadfangenes Forening
til ny forening «Falstadsenterets Venner».
I årsmøtet:
Asbjørn orienterte årsmøtet om det omfattende arbeidet som ligger
bak det som nå går mot sammenslutning av Falstadsenterets
Venneforening og Falstadfangenes Forening i én fusjonert forening:
Falstadsenterets Venner. Begge foreningene går inn for å
gjennomføre et stiftelsesmøte så raskt som mulig etter begge
foreningenes årsmøter, helst innen to uker etter årsmøtet.
a: Valg av tre delegater til stiftelsesmøtet for Falstadsenterets
Venner. Samt to varamedlemmer. I årsmøtet: Styreleder/
møteleder fremmet styrets forslag på Kirsti Årøen Lein, Hallgeir
Hynne og Asbjørn Norberg som delegater til stiftelsesmøtet, samt to
varamedlemmer i rekkefølge: Beate Fasting (1) og Svein Helge
Falstad (2). Alle ble valgt uten innsigelser i årsmøtet.
b: Gi delegatene fullmakt til å vedta statuttene og gjennomføre valg
etter valgkomiteens innstilling. Enstemmig tilslutning. I årsmøtet:
Orientering om den mellom Falstadsenterets Venneforening og
Falstadfangenes Forenings felles valgkomités innstilling på
kandidater til nye Falstadsenterets Venners styre.
Valgkomitémedlem Ingebjørg Mikalsen presenterte valgkomiteens
innstilling: (se egent vedlegg, pdf. «Forslag til styre i
Falatsdsenterets Venner).
Årsmøtet tok valgkomiteens innstilling til orientering.

Sak 5: Behandle eventuelle innkomne saker.
I årsmøtet: Ingen innkomne saker.
Årsmøtet avsluttet.
Avslutningsvis gjorde møteleder Asbjørn Norberg oppmerksom på
at det 15. februar 2016 er ti år siden Falstadsenterets Venneforening
ble stiftet. Går alt etter planen, er foreningen avviklet som ti åring,
og arbeidet fortsetter i nye Falstadsenterets Venner.
Asbjørn orienterte også om nært forestående arrangement i det nye
året, Minnekveld for generasjonene etter krigen som har hørt
Falstad-historier og sitter på bilder og gjenstander som har
tilknytning til Falstad fangeleir (15. mars) og Musikkbokbad i
gårdsrommet med Mari Boine og Frode Fjellheim (9. mai).
Medlem/tidligere styreleder i Falstadsenterets Venneforening og en
av de som fra tidlig på 2000-tallet sto sentralt i arbeidet med å få
stiftet og etablert Falstadsenteret, Martin Stavrum, tok ordet etter
årsmøtet. Der roste han arbeidet som var gjort for å forene kreftene
i de to foreningene. Han ser fusjoneringen som en solid styrking av
arbeidet for Falstadsenteret, og for videreutvikling av
venneforeningen til beste for senteret.
Videre sa Martin at han da han var med i arbeidet for stiftingen av
senteret tidlig på 2000-tallet ikke hadde drømt om det resultatet
han nå ser.
– Det er så fantastisk det som har skjedd med senteret. Det har
løftet seg og spiller i dag en vesentlig rolle innen sine fagfelt. Og her
er det viktig at en venneforening jobber for å få gjort kjent hvor
fantastisk det er for hele området at vi har Falstadsenteret. Det gjør
seg ikke selv. Jeg ønsker dere veldig lykke til med arbeidet. Håper
sammenslutningen i én venneforening bidrar til å bringe
Falstadsenteret ett hakk videre i fremtiden.
Det ble servert wienerbrød og kaffe fra Falstadsenteret. Dette siste
årsmøtet i Falstadsenterets Venner varte i ca. én time.
Svein Helge Falstad, referent

