
 

 

Protokoll 
Årsmøtet i Slekt og Data Møre og Romsdal 

 
Sted:  Gurisenteret, Smøla 
Tid:  Lørdag 5. mars 2022 - kl. 15.15 - 16.00 
 
 
Sak 1: Godkjenning av fullmakter og frammøtte representanter. 
 Vedtak:  

Det var 29 stemmeberettigede medlemmer til stede og alle ble godkjent 
 som representanter. Ingen hadde fullmakter med seg. 

 
Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen: 

Vedtak: 
Møteleder: Jon Kristian Schnell 
Referent: Jonny Lyngstad 
Protokoll: Paul Bakkmyr og Siv Kristin Haugen 

 
Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 4: Styrets årsmelding for 2021. 

Vedtak: 
Årsmeldinga for 2021 ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 5: Regnskapet for 2021 med revisor si melding. 

Vedtak: 
Det framlagte regnskapet for 2021 med revisor si melding ble 
enstemmig godkjent.  

 
Sak 6: Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid. 

Vedtak: 
Det blir ikke betalt ut godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid for 2022. 

 
Sak 7: Budsjettforslag 2022. 

Vedtak: 
Det framlagte forslaget til budsjett for 2022 ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 8: Innkomne forslag. 
  Det var ikke kommet inn forslag til dette årsmøtet. 
 
Sak 9: Eventuelle vedtektsendringer 

Vedtak: 
Det hadde ikke kommet inn forslag på vedtektsendringer. 
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Sak 10: Valg, som alle var enstemmige, etter forslag fra valgkomitéen 
  og styret: 

Leder, valgt for 1 år:   Jonny Lyngstad, Eide 
Styremedlem, valgt for 2 år:  Nils Ivar Myklebust, Ålesund 
Styremedlem, valgt for 2 år   Halstein Spjelkavik, Smøla 
Styremedlem, valgt for 2 år   Anniken Frisvold, Rauma 
Styremedlem, valgt for 2 år i 2021: Tor Ålbu, Rindal 
Styremedlem, valgt for 2 år i 2021: Roger Rasch Larsen, Ålesund 
Styremedlem, valgt for 2 år i 2021: Jon Kristian Schnell, Sunndal 
 
Revisor, valgt for 1 år:   Arnfinn Erling Orvik, Molde 
 
Valgkomité, 2 person valgt for 2 og 3 år: Styret får i oppdrag å velge to 

personer til valgkomiteen. Det 

bør velges en person fra Sunnmøre 

og en fra Nordmøre. 
 

Som delegater til SD sitt landsmøte i Oslo 2.-3. april velges Jonny 
Lyngstad, Tor Ålbu, Siv Kristin Haugen og Åge Nortun. Ved forfall av de 
valgte representantene, kan styret velge ny representant uten at denne 
må velges av årsmøtet. 
 
 

Utdeling av hederspris: 
Styret i SD Møre og Romsdal har bestemt at det skal utdeles 1 
hederspris, liten bjørn, til 

 
  Ragnar Albertsen 

Ragnar Albertsen tildeles hedersprisen fra SD MR for sin innsats som 
fylkesfotoarkivar ved IKA Møre og Romsdal for bevaring og registrering 
av foto gjennom mange år, samt hans gode samarbeid med SD MR 
gjennom mange år. 
Han hadde sin siste arbeidsdag ved IKA Møre og Romsdal 29. oktober 
2021. Vi siterer fra IKA Møre og Romsdal si hjemmeside: 
«I 25 år har Ragnar jobba med fotobevaring i Møre og Romsdal. Ragnar 
starta allereie i 2002 med direkte digitalisering og lasta digitaliserte 
bilde på nett allereie i 2005. Ved skipinga i 1996 var fylkesfotoarkivet 
plassert ved Aalesunds museum, vart lagt ned som eiga avdeling i 2008 
og låg fram til 2013 under Stiftelsen Sunnmøre museum (no Viti). 
Ragnar har jobba med fotobevaring opp mot kommunar, historie- og 
sogelag, museum, fotografar og privatpersonar. Han har jobba godt med 
fotobevaring i heile fylket og er respektert i fotofaglege miljø i den 
norske kultursektoren. I nesten like mange år har Ragnar leia ein 
dugnadsgjeng frå DIS (Foreningen Data i slektsforskning avd. Ålesund). 
Saman har dei digitalisert og gitt informasjon til tusenvis av bilde som 
ligg ute på nett i Fylkesfotodatabasen. 
Vi takkar Ragnar så mykje for den formidable innsatsen og ønsker han 
lykke til som pensjonist.» 
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Styret hadde kjøpt inn 15 bøker fra Museumsforlaget av Angel og not av Audun 

Dybdahl, samt 5 bøker av Sykkelens historie i Norge av Magne Brekke 

Rabben. 

Jonny delte deretter ut bokgaver til følgende tillitsvalgte som var til stede, og 

takka alle for innsatsen i de to åra pandemien hadde vart: 

Paul Bakkmyr, Kjell Even Sunde, Anne K. K. Berg, Ola Jakobsen, Jarle Viset, 

Jon Storløkken, Edvin Varhaugvik, Thor Stabell Muri, Halstein Spjelkavik og 

Karle Gjernes. Også foredragsholderen Alf Egil Olsen fikk tildelt ei bok. 

 

Følgende tillitsvalgte som ikke var til stede på årsmøtet, ble også tildelt 

bokgaver: 

Ellen Tangen, Arvid Håkon Moe, Eva Hjelen, Per Einar Langseth, Arne-Sten 

Christiansen, Terje Eliassen, Olgunn Haugen og Arnfinn Orvik. 

 

 

Til slutt takka Jonny for tilliten og ønska alle sammen en riktig god tur hjem. 
 
 

 
Jonny Lyngstad  
referent 
 
 

     
Paul Bakkmyr      Siv Kristin Haugen 


