
         Jaren, 09.02.2021 
INNKALLING 
 
Jevnaker kommune v/ ordfører Morten Lafton 
Lunner kommune v/ordfører Harald Tyrdal 
Gran kommune v/ordfører Randi Eek Thorsen 
Søndre Land kommune v/ordfører Anne Hagenborg 
Nordre Land kommune v/ordfører Ola T. Dokken 
Gausdal kommune v/ordfører Anette Musdalslien 
Hadeland Museumslag v/ Signe Von Streng 
Lands Museumslag v/ Aud Sigrid Holst 
Hadeland Bergverksmuseums Venneforening v/ Thomas Haga 
Styret i Randsfjordmuseet AS. 
 
GENERALFORSAMLING I RANDFJORDMUSEET AS 
 
Det innkalles med dette til generalforsamling i Randsfjordmuseet AS torsdag 22. april  
2021 kl. 10.00 – 12.00 i Gran rådhus. Om det av hensyn til smittevern ikke blir anledning til å 
gjennomføre generalforsamlingen fysisk, vil møtet foregå på teams. 
 
 Saksliste: 

 
1. Åpning. 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
3. Valg av møteleder. 
4. Valg av protokollfører. 
5. Valg av representant til å medsignere protokollen. 
6. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2020. 
 Årsberetning fra styret, årsrapport 2020 og styrets forslag til regnskap vedlegges. 
7. Disponering av overskudd 
8. Fastsetting av revisors honorar. 
9.  Styringsdokumentenes bestemmelser om valg av styre for Randsfjordmuseet AS 
10.     Valg av: 
 - styremedlemmer 
 - styreleder 
 - nestleder 
 - valgkomite 
 
11.  Valg av nytt revisorselskap 
12.   Faglig tema: Ung i Land og Geoportal 

#ungiland er et samskapnings- og utstillingsprosjekt som gjennomføres i nært samarbeid 
med ungdommer fra Nordre og Søndre Land kommuner. Prosjektet er et demokratiprosjekt 
som løfter fram unge stemmer, gir dem redskap de kan bruke til å påvirke sin framtid og 
skaper rom for dialog og meningsbrytning. Utstillingen #ungiland skal vise hvordan det er, 
har vært og kan være å vokse opp i Land, og tar for seg ungdomstid og oppvekst både i 
samtid og nær historie. Utstillingen åpner 19. juni på Lands Museum. 

Geoportal 
I 2020 har Randsfjordmuseet lansert to digitale pedagogiske opplegg for barn og unge. 
Gjennom avansert og moderne kartverktøy viser vi hvordan mennesker utnyttet/r 
naturressurser lokalt før og nå. I alt danner 300 konkrete lokasjoner grunnlaget innenfor 3 
kommuner.  



 
 
 

Vedlegg:  
 Årsberetning fra styret 2020 
 Årsrapport 2020 
 Årsoppgjør 2020 
 Revisjonsberetning 2020 
 Innstilling fra valgkomiteen 
 Forslag til ny valgkomite 
 Sak 9 – Styringsdokumentenes bestemmelser om valg 
 Vedtekter for Randsfjordmuseet as 
 Retningslinjer for valgkomiteen 
 Randsfjordmuseet as - Eierstrategi 

 

 
Jaren, 25.03.2021 
Randsfjordmuseet AS 

 
 
Edvin Straume 
styreleder


