\t,
{7
(

VASSVØRI
SOGE,LAG
Referat

Årsmøte i Vassvøri sogelag 4.mars 2O2O k!. 18.00 i
Heradshuset på Evanger
Leiar Grethe Finsrud Agerlie opna møtet og ynskte alle frammøtte velkomne. Det møtte 19
medlemar.

Møtelyden starta med 1 minutt stille for to medlemar som var gått bort: Anne Karin Melvær og Helge
Fadnes.

Årsmøtesaker:
Som ordstyrar vart valt Grethe Finsrud Agerlie, og som referent Kåre Olav Aldal.

Til å skriva under møteboka vart Ragnhild og Edvard Jarle Bolstad valt.
Det var ingen merknader

til kunngjeringa

av årsmøtet.

Årsmelding; Kåre Olav Aldat las opp årsmeldinga, som og var kopiert opp og utdelt. Det var
fylgjande merknader til årsmeldinga: Grethe: Under «Tilskipingar» kan det føyast til at Sogelaget
deltek på jolemarknad på Bolstad. Kulturvandring på Tyssen: Anny Forthun gjorde merksam på at
deltakarane fekk servert kaffi hjå Knut Tyssen. Årsmeldinga vart deretter godkjent.
Rekneskap.'Svein MykkelWedt delte ut samandrag av rekn'eskapen for 2OL9, oggjekk gjennom kvar
enkelt post. I 2019 har laget brukt meir pengar enn det som er kome inn på konto. Kapitalen har
minka, og rekneskapen viser ein reduksjon på kr L24.372,71. Men Svein gjorde merksam på at ein her
må sjå rekneskapen for 2018 og 2019 i samanheng. I 2018 fekk laget eit tilskot frå Statens vegvesen
til Postbryggja på kr 100.000. Den reelle reduksjonen i kapitalen er difor kr 24.372,7L Rekneskapen
vart godkjent utan merknader.

lnnkomne soker: lngen.
Endring ov kontingent og pris for <«Frå fiell til fiord»: S§ret ved leiar la fram fiTlgjande forslag til
årsmøtet: Kontingenten vert endra frå kr 350 til kr 400 (1 stk «Frå fjell til fjord» inkludert). For
ektepar vert prisen endra frå kr 550 til kr 600. Prisen for sogeskriftet «Frå fjell til fjord» vert endra frå
kr 200 til kr 250. For medlemar som kjøper bøker i tillegg til den som er inkludert i kontingenten, vert
prisen endra frå kr 150 til kr 200. Vedtak: Forslaget vart godkjent av årsmøtet utan merknader.
I samband med denne saka nemnde Ottar Bergstad at Voss herad gir tilskot til boka «Gamalt frå
Voss». Han meinte difor at både Vassvøri sogelag og Vossestrand sogelag burde få tilskot til sine
årbøker og. Styret vil handsama denne saka vidare.

Vøl; Leif Akerlie, Anny Forthun og Jan Rasdal mØtte frå valnemnda. Leif delte ut og la fram forslag til
val frå valnemnda, og tok for seg dei enkelte verv. Alle framlegg frå valnemnda vart samrøystes valt
med akklamasjon av årsmøtelyden.
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S§re for 2020 vert slik:
Leiar: Grethe Finsrud Agerlie

Styret

elles:

Mestad
Svein MykkelWedt
Kåre Olav Aldal
Dag Finne
Knut

Varamedlem: Kjellaug Århus
Kåre

Revisor:

Tufte

Hernes
Mugås

lvar
Norvald Lien

attval for L år i 2020
ikkje på val
attval for 2 år i 2020
attval for 2 år i2020
ikkje på val
atWal for 1 år i 2020

attval for

!

år i2O20

attval for t år i 2O2O
attval for L år i 2020

Valnemnda for 2020 har vore:
Leif Akerlie, leiar
Anny Forthun

Ny

Jan Rasdal

valt for 3 år i 2OL7 (går ut av valnemnda)
valt for 3 år i 2018
valt for 3 år i 2019

leiar
Rasdal
Torild F. Velure

valt for 3 år i 2018
valt for 3 år i 2019
valt for 3 år i 2020

valnemnd: Anny Forthun,
Jan

:

Handlingspløn.'Grethe gjekk gjennom handlingsplanen for 2020. Nokon oppgåver er
gjennomgåande, som: Stadnamnregistrering, stØlsregistrering, kulturhistorisk vandring og ulike
tilskipingar. Ei av dei største oppgåvene til laget er sogeskriftpt «Frå fjell til fjord»: lnnsamling av
stoff, bearbeiding og trykking. Dette arbeidet står skriftnemnda for. I 2019 har det vore møter med
styret og skriftnemnda. Dette er nyttig, og ein tek sikte på å halda fram med det.
Grethe nemnde og at styret har tankar om innsamling og utstilling av gamle bilete, etter modell frå
Vaksdal Historielag. Dei har laga ei fin utstilling saman med Kvinne- og familielaget i bedehuset på
Stamnes.
Av tilskipingar kan nemnast Evangerlaurdag som i år vert 2O.juni. Jolemarknad på Bolstad er og eit

årvisst tiltak der Sogelaget tek del.
Kvelven på Øyri, i huset der det tidlegare var butikk, treng vedlikehald. I første omgang må det
elektriske anlegget oppgraderast. Grethe har vore i kontakt med elektrikar om dette. Dei nye
eigarane av huset er positivt innstilt når det gjeld Sogelaget sin bruk av Kvelven.
Elles hadde Maya Mykkelweit forslag om rydding og bruk av reidslevegar. Her kan ein ta i bruk ein
app der folk kan registrere turar. Dette kan inspirere fleire til å ta i bruk turvegar.
Knute Nelson-stova: Sogelaget har tidlegare arrangert Knute Nelson-dag på Kvilekvå|. Men på grunn
av at trapp og inngangsparti er i svært dårleg forfatning, er det ikkje forsvarleg å skipa til desse
dagane. Sogelaget er i dialog med kommunen om reparasjon, og håpar at kommunen kan finna
pengar til dette snarast. Kommunen har nyleg fått pristilbod hjå firmaet Stibyggjaren ved Geir Vetti.
Folk frå Fylkeskommunen har og vore og sett på tilhøva.

Takk for innsøtsen: Grethe delte ut gåver til skriftnemnda, som takk for godt arbeid. Det vanka og
gåve til Ottar Bergstad, som gjer ein stor innsats ved sal av sogeskriftet. Per Eskeland har varsla at

han no trekkjer seg frå skriftnemnda. Han fekk utdelt eit gåverkort som takk for god innsats gjennom
mange år. Per har vore med i skriftnemnda heilt sidan 1999.
Maya Mykkeltvedt går no inn som medlem i skriftnemnda. Både styret og dei andre i nemnda er glad
for at ho har takka ja til dette.

Kaffiøkt. No var det tid for kaffi med god heimebakst til. Praten gjekk ivrig rundt bordet, til det var tid
for neste post på saklista:
Kåseri. Karl Ystanes, forfattar av boka «Bolstadelva»», fortalde om arbeidet med boka, som kom ut i
november 2019. På ein engasjerande måte fortalde han om korleis boka vart til, og nemnde fleire
gode episodar som er kome med i boka. Han hadde berre godord å seia om alle som har vore
intervjua. Det er vore gjestfrie og velvillige folk å snakka med. Han fortalde om roaren Leidulv
Bolstad, som i mange vintrar budde på eit gods i England, etter at han vart godt kjend med eigarane
av godset, som fleire somrar fiska i Bolstadelva. Forfattaren og Knut Horvei var og besøkte eigaren av
godset isamband med boka.
Som takk for kåseriet fekk Ystanes overrekt Bolstadboka av Grethe, i tillegg

til spekepølse frå Evanger

Pølsefabrikk.

Deretter takka Grethe møtelyden for frammØtet, og ynskte alle vel heim.
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