
Troms historietaq
Romssa historjåsearvi -

Protokoll ArsmØtet Troms historielag 2015.

Lørdzg2l.mars k1.11:00 - sØndag 22.m*s kl. 12:00

Scandic Grand hotell TromsØ

Tilstede:
Fra styret: Elin Myhre, Eilif Nordseth, Arnhild Lindholm og Oddlaug Lakseide.

Tilstede for Øvrig: 13 delegater og2 observatØrer - som til sammen representerte

8 lokallag.

Sak 01/15: Apning

Leder Elin Myhre ønsket først alle velkommen

Varaordfører i TromsØ, Anni Skogfnan åpnet møtet og ønsket deltakerne velkommen til

Tromsø.

Filmregissør Knut Erik Jensen fortalte fra Finnmarksleiren.

Rådgiver kulturarv Troms frlkeskommune, Bente Nordhagen hilste til årsmøtet og fortalte fra

frlkeskommunens arbeid på området.

Heidi Stenvold, Gjenreisningsmuseet: >» Hjemreisen, reisesøknader, kveg og

helseundersøkelser. »»

Lillian Magnussen, Troms husflidslag: Registrering av Tromsklea. Klær forteller historier

Lill-Karin Nyland, forfatter: Malangseidetulykka og bokturne

Sak 02/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder spurte forsamlingen om innkalling og dagsorden kunne godøs
Vedtak:
Ingen bemerkninger til innkallinga fremkom, innkallinga godkjent.

ble

Sak 03/15: Konstituering

Vedtak:

Forslag på ordstyrer Arnhild Lindholm, valgt ved akklamasjon.

Forslag på referent Eilif Nordseth, valgt ved akklamasjon

Tellekorps: Berit Nikolaisen og Odd-Inge Larsen, begge enstemmig valgt
Protokollundersl«ivere: Visdis Bruvold os Jostein

Sak04/15: Å,rsberetning20l4

Vedtak:

Leder Elin Myhre gikk gjennom årsberetninga. Eliseus Rønhaug uttrykte ros til styret for vel utført jobb.

Å,rsmeldinga ble godkjent, enstemmig.



Sak 05/15: Regnskap 2015

Vedtak:
Kasserer Eilif Nordseth la frem regnskapet .

Regnskapet ga et samlet overskudd på kr. 5516,91 og laget hadde ved årsskiftet en beholdning på k. 153609,24

ble eodkient. enstemmi

Sak 06.1/15: Kontingent for 2016

Kontingenten for 2015 ble vedtatt på forrige årsmøte til kr 25 pr medlem, for støttemedlem

(uten rettigheter) halvparten, dvs l« 12,50.

Vedtak:

Kontingenten for 2016 beholdes på samme nivå som vedtatt for 2015, enstemmig.

Sak 06.2/15: Langtidsplan 2015-2020 og årsplan 2015

Lanstidsolan:

Virksomhetsplan 2015

Arrangere Fredsseminar 9. mai i Harstad sammen med Harstad historielag og Sør-Troms

Museum
Arrangere tillitsmannssamling i forbindelse med Fredseminaret
Arrangere tillitsmannsamling i okt i forbindelse med fotokurs
Arrangere fotokurs i okt
Arrangere registeringer av Tromsklea i samarbeid med Troms husflidslag

Påbegynne arbeidet med utgivelse av seminarforedragene fra Grunnlovsseminaret og fra

Kystsamisk seminar

Styrke kontakt med politisk og administratiW nivå på Slkeskommunen
Styrke kontakt medlemslaga imellom

Jobbe for å fa på plass redalsjonssekretær

Oppdatere oss på søknadsmuligheter

Styrking av økonomien

Gjøre en salgsinnsats for «Vi hadde utedo og vedskjå»

Være mer synlig i media

Å,rsmøter:

2014: Forslag på Lenvik Historielag - endra til Målselv

2015: Forslag på Spansdalen Historielag - endra til Tromsø

2016: Forslag på Bjarkøy Historielag

2017:Nord-Troms
2018: Lenvik

2019: Sør-Troms

2020: Søneisa

Seminarer:
2013: Samisk kultur vi Spansdalen Historielag
20 14: Grunnloven, likestilling
20 15 : Fredsseminar
2016:



ÅRSpLeN: Vedtatt med tilføyelse om at «Skrivekurs» vurderes.

LANGTIDSPLAN: Vedtatt med tilføyelse om «Kvensk historie» vurderes blant framtidige seminartemaer.

Sak 06.3/15:

Vedtak:

Budsjett 2015
Kasserer la fram styrets forslag til budsjett for 2015.

Vedtatt som forelast. enstemmig - sum inntekter: kr. 156.000,- og utgifter: kr. 154.500,-.

Sak 06.4/15:

Vedtak:

Forslag for Landsmøtet2075, enstemmig vedtatt: Fylkeslaget betaler utgiftene for delegatene, fortrinnsvis 4.

Dersom budsjettet ikke holder, søkes lokallagene om støtte.

For senere Landsmøter arbeides det for ei reisefordeling, slik at utgiftene blir utjevnet.

Godtgiørelse for tillitsvalgte i Troms historielag

Vedtak:

Leder og kasserer får en årlig godtgjørelse på kr 2.000,- for bruk av egen telefon etc, gieldende fra og med

inneværende år. Alle styremedlemmene får dekka reelle utgifter med regninger.

Vedtak:

Forelagte utkast til høringsuttalelse vedr. LLH's høringsdokument 2015 - valgordningen, regionlag-

ioninndeline - kontingenten og seretariatets plassering - vedtatt enstemmi

Innkomne saker

Kostnader forbundet med deltakelse på Landsmøtet.

Høring fra LLH



SLUTT første årsmøtedae. kl l8:30.

START andre årsmøtedae kl. 09.00.

Sak 06.5/15; Uttalelser

Vedtak:

FRIVILLIGHETSARBEIDET: Utkast enstemmig vedtatt. Språkvask foretas av styret. Sendes Media,
Fylkeskommunen og kommunene i Troms

RETT TIL KULTLIRARV: Utkast enstemmig vedtatt. Sendes som pressemelding, samt egen ekspedisjon til
kommuner og frlkeskommue.

Sak 06.6/15: Gratis prØvemedlemskap

Vedtak:

Nye lokallag som melder seg inn i Troms historielag, gis gratis prøvemedlemskap første kalenderåret.

Sak 07115: Valg

T.l.Yalgav tillitsvalgte for 2015

Valgkomiteen ved Vivian Jakobsen la fram forslag på tillitsvalgte..

7.2.Yalgav delegater til Landsmøtet29.-31. mai 2015 i Bø i Tetemark

vedtektene i LLH sier: <<Utsendinger blir valgt på møte i den regionale enhet.

Regionale enheter har rett til å sende tre delegater for de første 1.000 medlemmer og derefter en delegat for hver

påbegynt 1.000 medlemmer.»» Det betyr at Troms historielag kan sende 4 delegater.

Vedtak:
Som delegater fra Troms historielag enstemmig valgt:

Dag Martinsen
Arnhild Lindholm

Vedtak:

Leder: Arnhild Lindholm, valgt enstemmig for ett år.

: Elin Myhre, valgt enstemmig for to år.

: Eilif Nordseth, gienvalgt enstemmig for to år.

Vararepr.: Oddlaug Lakseide, gjenvalgt enstemmig for ett år

Vararepr.: Robert Nygård, gjenvalgt enstemmig for ett år

Vararepr.: Per Haugli, gjenvalgt enstemmig for ett år

valgkomite: Asbjørg Raanes, gienvalgt enstemmig, og valgkomiteens oppsett er godsent
Revisor Gunnar Vangen os vara Jarle enstemmi



Frode Bygdnes
Dagfinn Stenvold

Vara:
Berit Nikolaisen

7.3.Yalgav landstyremedlem m vara fra valgdistrikt 6 som er Nordland, Troms
og Finnmark.

Vedtektene til Troms historielag lyder slik: Foran hvert landsmøte i LLH, velges delegater med

vararepresentanter etter antall medlemmer. Når vårt områdes landsstyremedlem er på valg, nomineres 2-to-
kandidater til landsstyret.

På landsmøtet er vårt landsmøtemedlem og varamedlem for Nordland, Troms og Finnmark på valg. Elin Myhre

fra Troms historielag har sittet som styremedlem i 4 år. Varamedlem har vært Gudrun Eriksen Lindi, SVD

Såmiid Vuorkå-Dåwiriid Musea- ja historjåsearvi, DSS De Samiske Samlingers Museums- og historielag. Det

har vært vanlig med rokkering mellom frlkene om medlem og varamedlem.

Vedtak:

Å,rsmøteforhandlingene ferdige kl. I 1:00.

Etter en kort pause:

Vi fikk så besøk fra Slekts- og lokalhistorisk forening Tromsø ved Bjarnhild Vevik.

Etter middagen første møtedag slapp repr. fra lokallagene til med litt info om egen aktivitet. Det vi ikke rakk da,

tok rett før lunsj og avslutning andre møtedag.

Om kvelden første møtedag awiklet forsamlingen åresalg, der vi fikk inn kr. 1.570,-.

Årrsmøtehelga ble avlsuttet med besøk på Tromsø Museum.

Eilif A Nordseth
Referent

"$*,##"(

Som kandidat til landsstyret for LLH fra region 6 §ordland, Troms og Finnmark ) ved årets Landsmøte foreslår

roms historielag gienvalg på Elin Myhre.

Ved valget av vararepr. kom det to forslag:
Gudrun Eriksen Lindi, Finnmark
Geir Horrigmoe, Nordland

Eriksen Lindi

Protokollundersl«iver


