Protokoll Årsmøtet Harstad historielag
Torsdag 22. februar 2018, kl 19.00 på Sør-Troms museum
Dagsorden:
1) Åpning ved leder
2) Konstituering
a. Godkjenning av innkalling og saksliste
b. Valg av møteleder
c. Valg av møtesekretær
d. Valg av to til å skrive under protokollen
3) Årsmelding 2017
4) Regnskap for 2017 med revisors beretning
5) Kontingent 2018
6) Budsjett 2018
7) Innkomne forslag
8) Arbeidsplan 2018
9) Valg etter vedtektene.

Sak1) Åpning
Andreas Bergland satte årsmøtet kl. 19.00 og ønsket et 30 talls medlemmer velkommen.

Sak2) Konstituering
Innkalling var sendt i god tid til medlemmene enten på e-post eller på brev. Årsmøtet var kunngjort
på lagets hjemmeside og på Troms historielag sin facebookside. Det fremkom ikke noen
bemerkninger om årsmøteinnkallinga som dermed ble godkjent.
Årsmøtets dagsorden på 9 punkt ble godkjent. Ingen forslag er kommet inn innen fristen som var
satt. Punkt 7 går dermed ut.
Som møteleder ble Andreas Bergland valgt. Som referent ble Frode Bygdnes valgt.
Til å underskrive protokollen ble Randi Nilsen og Jon Bille valgt.
Årsmøtet ser ikke behov for å sette ned tellekorps. Skulle det komme til kampvotering får vi ta det
opp.

Sak 3) Beretning
Årsmeldinga for 2017 ble lagt frem av Andreas Bergland. Den ble lest opp og vist over prosjektor og
gjennomgått. Det er behov for et lager for årbøker og dokumenter. Dagens lager på rådhuset
fungerer ikke. Styret må arbeide videre med dette. Styret inngår avtale med årbokredaktøren om
kontrakt fremover.
Årsmøtet godkjenner beretninga for 2017.

Sak 4) Regnskap
Tore Einar Johansen la frem regnskapet som var godkjent av revisor. Særhefte nr. 4 har gått i pluss.
Årboksalget for 2018-boka har vært bra, bedre enn tidligere. Det ble stilt spørsmål om verdien av de
årbøkene som er på lager. Vi ser lite verdi i dem fordi det vil være vanskelig å selge dem. Derfor er
det lageret satt til verdi kr. 0,-. Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 52971,20.
Regnskapet ble godkjent.

Sak 5) Kontingent
Styret innstiller på uendret kontingent. Årsmøtet godkjente dette.

Sak 6) Budsjett 2018
Tore Einar Johansen la frem forslag til budsjett. Dette ble tatt til orientering av årsmøtet.

Sak 7) Forslag, utgår.

Sak 8) Arbeidsplan 2018
Arbeidsplan var lagt ut på lagets nettside på forhånd. Andreas Berland la styrets arbeidsplan frem på
årsmøtet. Planen innehar 4 temamøter for medlemmer, 2 turer i nærområdet og flere prosjekter
som styret vil arbeide med.
Medlemmene kom med innspill som styret vil se på. Da denne er styrets arbeidsplan, tar årsmøtet
bare planen til orientering.

Sak 9) Valg
Valgkomiteens leder Bjørn Hall-Hofsø la frem valgkomiteens forslag:
Styret:

Valgperiode:
Styreleder Andreas Bergland

gjenvelges

2018

Frode Bygdnes

gjenvelges

2018 – 2019

Marianne Veland

ny

2018 – 2019

Torill Bille

ikke på valg

2017 – 2018

Tore Einar Johansen

ikke på valg

2017 – 2018

Øvrige styret som ikke var på valg:

Vararepresentanter velges for et år:
Elsa Floer,

gjenvelges

2018

Rigmor Fuhr,

gjenvelges

2018

Leif M. Madsen,

ny

2018.

Ingen andre forslag ble fremmet. Møteleder tok avstemming for hver enkelt kandidat.
Styreleder Andreas Bergland ble gjenvalgt for 2018. Årsmøtet vedtok enstemmig samtlige av
valgkomiteens forslag. Unntatt leder, så konstituerer styret seg selv.
Til valgkomiteen ønsket Bjørn Hall-Hofsø avløsning. Johnny Kristiansen har sagt ja til å gå inn som ny.
Styret foreslo dette, og han ble valgt. Valgkomiteen ser nå slik ut:
Gunvor Rasmussen

2016 – 2018

Asbjørg Raanes

2017 – 2019

Johnny Kristiansen

2018 – 2020

Valgkomiteen konstituerer seg selv, den med lengst fartstid har ansvar for å samle komiteen.
Det var ikke forslag på revisor. Som benkeforslag ble Ivar Jensen Holter foreslått gjenvalgt.
Revisor er nå:
Tore Kulseng

2017 – 2018

Ivar Jensen Holter

2018 – 2019

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.40
Etter årsmøtet fikk Magne Heide ordet for å holde foredrag om Gårdsnavn i Harstad. Etter det ble det
enkel servering nede i kafeen mens samtalene blant medlemmene pågikk flittig.
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