
Stiftelsesdokument for foreningen «Falstadsenterets 
venner» 

Falstadsenterets Venneforening (FV) og Falstadfangenes Forening 
(FFF) er blitt enige om å videreutvikle og forsterke aktiviteten ved å 
gå sammen i en ny forening, Falstadsenterets Venner. Vedtak om 
sammenslutning er enstemmig besluttet i årsmøtet i FV den 10. 
februar 2016 og i ekstraordinært årsmøte i FFF den 13. februar 
2016. Begge foreningene valgte tre delegater og to 
varamedlemmer hver til å foreta den formelle stiftelse av 
Falstadsenterets Venner.

Den 08.03.2016 ble det avholdt stiftelsesmøte.

Til stede som stiftere var: Otto Solli, Per Jarle Eriksen og Marit 
Nordholmen fra FFF, samt Kirsti Årøen Lein, Hallgeir Hynne og 
Asbjørn Norberg fra FV.

Som møteleder ble valgt

Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble fremlagt. 
Foreningen ble så besluttet stiftet. 


Kontingenten ble fastsatt til:

	 •	 Enkeltpersoner, årlig kr  250
      
	 •	 Familie/par, årlig kr  400
      
	 •	 Livsvarig kr 2000
      
	 •	 Bedrift pr år kr 1000
      

Man gikk deretter til valg. En valgkomite besående av de 2 
foreningenes valgkomiteer hadde etter en grundig prosess fremmet 
følgende forslag og som stiftelsesmøtet la til grunn:


Styre


Som styrets leder og nestleder ble valgt:

	 •	 Styreleder: Asbjørn Norberg 1 år
      
	 •	 Nestleder: Per Jarle Eriksen 1 år
      

Som styremedlemmer ble valgt:

	 •	 Otto Asbjørn Solli, styremedlem 2 år
      
	 •	 Svein Helge Falstad, styremedlem 2 år
      
	 •	 Bjørg Tørresdal, styremedlem 2 år
      



	 •	 Liv Iren Grandemo, styremedlem 1 år
      
	 •	 Marit Nordholmen, styremedlem 1 år
      

Som varamedlemmer:

	 •	 Hallgeir Hynne, 1. varamedlem
      
	 •	 Tore Haabeth, 2. varamedlem
      

Revisorer

	 •	 Steinar Vestli, 2 år
      
	 •	 Svein Opheim, 1 år
      

Valgkomite

	 •	 Ingebjørg Mikalsen, leder 1 år
      
	 •	 Arve Brenne, 2 år
      
	 •	 Johan Arnt Dahlen, 2 år
      
	 •	 Nils Arve Vestrum, 1 år
      

Dokumentet underskrives av stifterne.

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.


Ekne, den 08.03.2016


Otto Solli                              Per Jarle Eriksen                              
Marit Nordholmen

Kirsti Årøen Lein                   Hallgeir Hynne                                
Asbjørn Norberg


