Fra vedtaksprotokollene:

1926
8.1.1926 Konstituerende møte
Valg av formannskap og varamedlemmer, ordfører og varaordfører.
Valg av skolestyre, kredssykekassemedlemmer,
arbeidsnemd for boligbanken, lønnsgodtjørelse
for formannen i arbeidsnemden. Referatsak om at
fiskerinemdene ikke kan anvende tjenestemerker.

UTSIRA KOMMUNE

28.1.1926
Sak 4: Et skriv fra Viskulens Regiments underoffisersforening om at administrasjonen vil legge ned underoffisers skolen i Oslo. De søker til herredstyre om å avgi sin mening herom. Enstemmig vedtas det å støtte administrasjonens forslag om nedleggelse!
Sak 5: Vedtak med 7 mot 5 stemmer om å støtte Rogalands landsgymnas med kr 50
Sak 7: Mikal Johannessen søker fritak for hundeskatt. Vedtas utsatt.
Sak 8: Vedtak om å bevilge 1650,- til betongbeholder for oppsamling av drikkevann fra skolens tak, da det ikke er noen brønn ved skolen. Vedtaket forutsetter 50% bidrag fra fylket.

11.3.1926
9.4.1926
Sak 1: Rf Fylkesmannen påpeker at sak 5 den 28.1. må tas opp på Sak 6: Skattesak vedr Peder og Sven Klovning om etterligning for den del av
nytt da det ikke foreligger 2/3-dels flertall.
inntekten som er unndratt beskatning. Enstemmig vedtas å forlange dobbel
Sak 6: Skattesak der Elling Haugland med 11 mot 1 stemme får
skatt + 5 % rente for unndratt beløp, samt tiltalt og straffet. Peder og Sven er
medhold i inntektsreduksjon på kr 600
tilspurt om de vil betale sin skatt, men dertil svarer de bestemt nei.
Sak 7: Fornyet behandling av sak 5 fra januar: Søknad om tilskudd Sak 8: Menighetsrådet søker midler, men søknaden avslås
avslås med 10 mot 2 stemmer
Sak 9: Olga Hovland søker på vegne av sin mann om arbeidspenger til utgraSak 9: Boksamlingene får kr 100 med 9 mot 4 stemmer
ving av grus til Hovlandsveien. Søknaden avslås.
Sak 10: Fyrvokter Fridjof Aspen ansettes som ligningsekretær
med løn kr 200 pr år.
5.7.1926
Formannskapets
Sak 7: Formannskapets budsjett vedtas med en liten justering i kirkebudsjettet der innkjøp av en ovn
Budsjettforslag 1926-1927
til kr 550 sløyfes med 10 mot 2 stemmer. Totalt budsjett kr 16.450
(utdrag)
Sak 8: Forhøyelse av formuesskatt til 3 av 1000
Utgifter:
Fylkesskatt
kr 6.500
Lensmannslønn kr 20
Inntekt fra hundeskatt kr 160
Handelsskatt
kr 60
Jordmorløn
Herredskasserer
Ligningsekretær
Kretssykekassen
Tillefonstasjon
Strøkne skatterest
(1920-21)
17 mai premier
Boksamlingen

kr
kr
kr
kr
kr
kr

240
400
200
350
600
480

kr 40
kr 100
Formann i arbeidsnemden kr
25
For lite budsjettert i
Regnsk 1920-21-22-23-24-25

Tilfeldig utgifter
368,36

kr 1.480
kr

Skolebudsjett:
36 uker a kr 67,50
kr 2.430
30 uker a kr 56,25
kr 1.687
2 uker a kr 67,50
kr 135
Sum lærerlønn
kr 4.252
hvorav staten betaler 60 %
Prestelønn
Lys,brød og vin

kr 422,82
kr 50

Samlet budsjett kr 17.000

24.9.1926
Sak 6: Rf skriv fra Rogaland Byrå AS, Stavanger om utarbeidelse av altertavle og slagregister
Sak 7: Kommunal dyrevernnemd opprettes!
Sak 8: Middels pris på bygg, havre og havremel 100 kg fastsettes henholsvis 22-18-28 kr
Sak 9: Jordstyret pålegges som før å utføre arbeide uten betaling (i forbindelse med noe offentlig statistikk)
Sak 10: Opprettelse av vandførenemd på 3 medlemmer. Valgt med 7 mot 4 stemmer
Sak 11: Kr 200 bevilges til Vestlandske vandførelag
Sak 12: Vedtak om å få nedsatt tariffen for passasjerer og varetransport på postruten Utsira – Haugesund.
Søknad sendes myndighetene.
Sak 13: Angående understøttede fattiglemmer R. Leversen og Markus Torkilsen. Det vedtas enstemmig at fattigstyre skal undersøke formuesforhold og Torkilsens ret til ophold av gården Hovland.
Sak 14: Valg av jordstyremedlem isf avdøde Severin Hansen.
18.11.1926
Sak 3: Andragende fra Mikal Johannesen om ettergivelse av hundeskatt. Innvilges ikke.
Sak 4: Andragende fra Kristine Eriksen om ettergivelse av skatt kr 76,40. Innvilges ikke.
Sak 5: Andragende fra Utstein kloster om bidrag til bevarelse av ruinene. Innvilges ikke.
Sak 6: Helseforskrifter for Utsira herred var oversent herredstyret med anmodning om at vedta samme og utvirke
til at der erholdes kongelig approbasjon. Enstemmig vedtak: Å søke approbasjon
Sak 7: Det vedtas å kjøpe inn ovn til kirken.
Sak 8: Valg av ligningsnemd, overligningsnemd, skulestyre, fattigstyre, dyrevernnemd
FORMANNSKAPSMØTER:
5.2.: Leieavtale med Kathrine Hovland for leie av tillefonsentralen for årene 1926-27-28 underskrives.
8.5.: 17. mai komite på 5 menn og 5 kvinner velges. Til premier bevilges kr 40,-.
20.5.: Budsjettmøte
19.7.: Søknad fra telefonistinde Methie Kvalvik om ferie. Hun får søknaden innvilget.
22.11.: Brev til myndighetene om tariffen på postruten forfattes. Passasjerprisen er kr 2,-.
20.12.: Det bevilges kr 50,- til Anne M Joacobsen Vikse til oppdragelse av ei fattigunderstøttet pike som har mistet understøtelse ved fylte 15 år. (Saken er nøye omtalt i bygdeboka!)

Gina Bendiksen (bildet til venstre) utgjorde sammen med Kaia
Kvalvik (bildet til høyre) og ordfører Aasa Helgesen formannskapet. Samtlige møtte til alle møter.

