Årsmøte
lørdag 02.april 2016 kl. 10.00
på Finsnes Gaard
Tilstede:

Salangen historielag
Sørreisa historielag
Harstad historielag
Målselv historielag
Lenvik historielag
Bjarkøy historielag
Dyrøy historielag
Karlsøy historielag
Balsfjord historielag
Bardu historielag

v/ Inge Bones og Hanna Sandvoll
v/ Dag Martinsen og Hermod Skogheim
v/ Asbjørg Raanes
v/ Odd-Inge Larsen og Frank Nygård
v/ Karin Ann Eriksen og Dagfinn Stenvold
v/ May Britt Storvik
v/ Åse Kristiansen
v/ Torill Andreassen
v/ Oddvar Skogli og Lill-Karin Nyland
v/ Vigdis Bruvoll

Styret i Troms historielag; Arnhild Lindholm, Eilif Nordseth, Frode Bygdnes og Oddlaug Lakseide.
I tillegg møtte Vivian Jakobsen for valgkomiteen.

Sak 1:

Åpning

Vedtak:
Årsmøtet startet ved at hver og en rundt bordet presenterte laget, og leder Arnhild avsluttet med å
presentere Troms historielag.
Leder foreslo at nestleder Elin Myhre som er fraværende pga sykdom, får en blomst fra årsmøtet med
en stor hilsen om bedring. Dette ble vedtatt enstemmig.

Sak 2:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling sendt ut i god tid.
Vedtak
Innkalling godkjent uten merknader.
Sakslista med ordinære årsmøtesaker, ble godkjent.

Sak 3:

Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere.

Vedtak:
Møteleder; styret foreslo Oddvar. Han ble valgt ved akklamasjon
Styret forslag på sekretæren som referent, ble vedtatt ved akklamasjon.
Protokollunderskrivere: Forslag fra årsmøtet på Inge og Oddlaug. De ble valgt ved akklamasjon.
Tellekorps, forslag på May Britt og Torill, vedtatt ved akklamasjon.

Årsmøtet tok en kort pause.
Oddvar overtok ledelsen av årsmøtet etter pausen.

Sak 4:

Årsmelding 2015
Leder Arnhild la frem årsmeldinga 2015.

Vedtak:
Dag Martinsen var tilstede på landsmøtet for LLH fra Sørreisa historielag. Dette ble tatt inn i
årsberetninga. Kommentar fra salen var at det var jobba godt.
Årsmeldinga ble tatt opp til avstemming. Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt

Sak 5:

Regnskap2015
Kasserer Eilif la frem regnskapet, både muntlig, skriftlig og på prosjektor.
Leder oppfordret lagene om å sende inn sine regnskap for å få momskompensasjon.

Vedtak:
Økonomien er rimelig god selv med et årsresultat på kr. -12185,30. Regnskapet er godkjent av revisor.
Årsmøtet godkjente regnskapet uten merknader.

Sak 6:

Behandle saker:
6.1
Kontingent 2017
6.2
Årsplan 2017
6.3
Budsjett 2016
6.4
Innkomne saker, endring av vedtekter
6.5
Uttalelser

Vedtak:
6.1)
Forslag fra styret om øking av kontingenten for 2017. Det ble vist til vedtaket på årsmøtet
2014 og 2015, på kr 25,- Dette beholdes. Kontingenten til fylkeslaget økes ikke.
6.2)
Årsplanen er først og fremst seminaret i Hammerfest i vår, fotokurs til høsten og eventuelt tur i
Karlsøy-området tidlig på høsten (Reinøya er kanskje et mål). Fylkeslagets årsplan må sendes
ut til lokallagene. Planen ble bifalt.
6.3)
Kasserer la frem budsjett som går opp i null. Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjett.
6.4)
Valgkomiteen har foreslått endring av vedtektene om valgperioden for varavalgte til også å
gjelde 2 år. Styret anbefaler ikke forslaget. Forslaget ble diskutert. Styrets innstilling fikk 14
stemmer, og valgkomiteens forslag falt.
6.5)
Forslag Styrk vår kollektive hukommelse – styrk arkivene. Forslaget vedtatt med to
korrigeringer.
Forslag Sametinget, vedtatt enstemmig.

Årsmøtet tok lunsj kl. 12.40
Årsmøtet fortsatte kl. 13.30 hvor Hans Kristian, gårdeier for Finsnes Gaard, orienterte om
gården til kl.13.55. Deretter ble det åresalg til kl.14.30.

Sak 7: Valg
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Valgkomiteens innstilling
Valg av leder for et år
Valg av to styremedlemmer for 2 år.
Valg av 3 varamedlemmer til styret.
Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år.
Valg av revisor med vara

Vedtak:
7.1) Valgkomiteen la frem innstilling på gjenvalg med unntak for styremedlem Nutti. I stedet ble
Torgeir Nordkild innstilt. Valgkomiteen aksepterer at han ikke er med i noe lokallag, men
kunne opplyse at han har sagt seg villig til å gå inn i et lokallag. Valgkomiteen spurte om
enkeltmedlemmer kan organisere seg direkte til fylkeslaget.
7.2) Leder Arnhild Lindholm ble gjenvalgt
7.3) Torgeir Nordkild velges under forutsetning at han melder seg inn innen første styremøte
7.4) Vararepresentantene Oddlaug Lakseide og Robert Nygård gjenvalgt. Som 3. vararepresentant
ble Helge Konradsen valgt.
7.5) Valgkomite; Vivian Jakobsen og Helge Johnsen ble gjenvalgt til valgkomiteen for 2 år.
7.6) Revisor Gunnar Vangen og Jarle Larsen ble gjenvalgt for et år.

Årsmøtet hevet kl. 14.45
Referent Frode Bygdnes /s.

Protokollunderskriverne:

Inge Bones /s.

Oddlaug Lakseide /s.

