UTSIRA KOMMUNE

ORDFØRERVALGDAGEN 8.1.1926
”Ordførervalgdagen opprant med SO kuling og regn. Da klokken nærmet seg 2, kunde man
fra bedehuset som står midt på øen og benyttes til kommunelokale, se kvinnene komme enkeltvis og i små flokker over jorder og langs veier. Vindet slet i skautene. Sjaler og stakker
stod som et vær omkring dem, og diskusjonen gikk høit og livlig til de var fremme ved bedehusdøren.
Da man hadde fått benket sig i det lille lokale, viste det sig at der så godt som ingen andre
var til stede enn ordfører Helgesen og det nyvalgte herredstyre.
Det viste sig også dessverre at en av de kvinnelige representanter, fru Amanda Knutsen
manglet. Det ble opplyst at hun var syk. Det blev også opplyst at hennes varamann samme
dag var reist til Haugesund.
Under møtets forhandlinger virket de fleste nyvalgte kvinner en del ubesuttsomme og lite
selvtendige. Det kan jo ha vært en art premierenervøsitet, hvem vet—men forhandlingene
artet sig i det store og hele slik: den avgåtte ordfører sa det som måtte sies, og den mannlige representanten gjorde de forslag som måtte gjøres. Ved avstemmingene ble kvinnene sittende og forslagene gikk derved enstemmig igjennom.
Til sist tred de 10 kvinner og den ene mann frem for å underskrive protokollen. Og da den
enkle, men høytidelige og historiske handling var til ende, bega hver især sig hjem til sine
huslige plikter, bringende med sig glede hit – forbitrelse dit”

Fra protokollen

1. Valg av skolestyre for årene 1926-27-28
2.Valg av kredssykekassemedlemmer
3.Valg av ankenemd for kredssykekassen

Den 8de januar holdtes møte i leseværelset av de nyvalgte
herredsstyrerepresentanter efter skriftlig indkallelse for i henhold
til lov om kommunestyre på landet §8 å forreta valg av
formannskap, ordfører og viseordfører.
De valgte medlemmer blev gjort bekjent med at departementet
endnu ikke havde godkjent kommunevalget, hvorfor de fikk være
forberedt på uventet omvalg.
Møtet lededes av fratredende ordfører. Til stede var 11
representanter. (Amanda Knutsen ikke til stede)

4 Arbeidsnemd for boligbanken for årene 1926-27-28
5. Lønnsgodtgjørelse for formannen i arbeidsnemden
(kr 25)
6. Rf Sirkulære og skrivelser om at fiskerinemdene
ikke kan anvende tjenestemerker

Valg av formannskap og varamedlemmer, ordfører og
varaordfører.

