
 

 

 

Årsmøteinnkalling fred. - sønd. 1.- 3. april. 2022                                  

på Hav og Fjell, Ringvassøy 
 

 

 

VELKOMMEN TIL BUSSTUR OG ÅRSMØTE 

Karlsøy og Helgøy historielag arrangerer Troms historielags årsmøte 2022. 

Årsmøtet blir på søndag, mens lørdag arrangerer vi busstur til Reinøy. I en 

øykommune er det fergene som styrer tida på ankomst og retur på utfluktene.   

Oppmøte fredag 1.4 kl.1800 på Hav og Fjell, kan også ankomme tidligere.  

Historieprofessor Håvard Dahl Bratrein har til vår store glede tilbudt seg til å 

være guide på bussturen lørdag som først går nordover Reinøy der vi får utsyn til 

den kjente Karlsøya og så kjører vi til Nordeidet. Her snur vi og kjører til søndre 

del av Reinøy, det gamle handelsstedet Finnkroken – etablert i 1802. Vi passerer 

underveis den fredede Brattrein gård, et godt eksempel på kystkulturen i Karlsøy, 

- jordbruk og fiske. Håvard sier at det nok pga. snøskavler mellom husene vil være 

vanskelig å besøke gården. Ca. kl. 1300: Besøk på Finnkroken handelssted: 

Amauerstua, Finnkroken kapell fra 1917 og bygdas gamle skole som inneholder 

museum og Galleri Berger med Einar Bergers (1890-1961) mange kunstverk. Skolen 

er grendehus og vi inntar medbrakt matpakke her. Vi kjører til Grøtnesdalen og 

tilbake til Reinskar hvor ferga returnerer kl. 1815 (ankomst Hansnes kl.18.35).   

Kl. 2000 Middag og sosialt samvær. Åresalg.                  



Program fredag 

1800   Ankomst, registrering. Anledning å sjekke inn før  

1900   Middag (lapskaus) sosialt samvær. Presentasjon av lag  

 

Program lørdag 

1000   Busstur   

1845                  Tilbakekomst  

2000                  Middag og sosialt samvær. Presentasjon av lag. Åresalg    

 

Program søndag 

0800-0900   Frokost 

0900-1230   Årsmøte  

1300-1400         Lunsj, avslutning, hjemreise. 

 

PRAKTISK INFO  

Ankomst årsmøtested 

Kjøring med egen bil fra Tromsø til Kvaløya. Husk samkjøring! I første rundkjøring 

kommet på Kvaløya, ta første avkjørsel ut på Fv 863. Følg denne i 38,5 km til «Hav og 

Fjell».  

Skyss 

For de som kommer til Tromsø med buss/hurtigbåt fredag, kan Karlsøy og Helgøy 

historielag tilby skyss til «Hav og fjell». Gi beskjed ved påmelding. 

Årsmøtested 

Vi har foreløpig booket 4 sjøhus på Hav og Fjell på Ringvassøy. Hav og Fjell ligger sør i 

Langsund - 40 min. fra Tromsø sentrum. Eventbyrå innen havfiske, nordlysturisme, 

skiturisme m.m. Sjøhus hos Hav og Fjell med 4 soverom i hvert hus, 1 enkelt og 3 

dobbeltrom med enkeltsenger.                                             

Årsmøteinfo 

Hvert lokallag kan sende 2 delegater med stemmerett, men det er ingen begrensning for 

antall observatører! Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 29. mars. 

 



Utstilling og presentasjon  

Alle lag må ta med seg publikasjoner, kalendre etc. for utstilling. Ta også med gevinster 

til åresalget som vil være etter årsmøtemiddagen. Husk kontanter! Kan også betale med 

vipps. Hvert av de deltagende lag skal ha en kort presentasjon av eget lag. 

 

Priser overnatting  

2 overnattinger fra fredag til søndag kr 1000,- pr. person 

1 overnatting fra lørdag til søndag kr. 800,-  

Overnatting betaler hver enkelt deltaker ved innsjekking.  

Bestilling av rom gjøres av Troms historielag. 

 

Priser for kost 

2 frokoster/1 lunsj og 1 lunsjpakke/2 middager/1 dagpakke med kaffe/te/frukt/kjeks. 

Fredag – søndag kr 1600,- 

Lørdag – søndag kr 1300,- 

Bare årsmøtet søndag kr 400,- 

Beløp for kost betales inn til Troms historielags konto 4776 17 54625 innen 15. 

mars. Beløpet kan også vippses på Troms historielag Vipps nr. 537908 

 

Bussturen 

Karlsøy Buss og Taxi kjører oss på bussturen. Troms historielag betaler bussturen. 

 

Påmelding 

Påmelding m navn/tlfnr/mailadr/enkeltrom/dobbeltrom /navn på historielag skjer ved 

epost, sms eller telefon innen fristen 15. mars til Dag Martinsen epost dag@alvero.no.  

eller tlf 926 29 826. Påmelding kan også sendes Vigdis Sæbbe vigdis.saebbe@gmail.com 

eller tlf 905 21 141.  

 

                                         Vel møtt på Ringvassøya 
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Saksliste  

Årsmøtet Troms historielag 2.april 2022  

 

 

1. Åpning.   
 

2. Godkjenne innkalling og dagsorden 
 

3. Valg av møteleder/referent/tellekorps og 
2 protokollunderskrivere 

 
4. Behandle styrets årsberetning 2021 

 

5. Behandle revidert regnskap 2021 
 

6. Behandle saker:  
6.1. Kontingenten 2023 
6.2. Behandle årsplan 2022 
6.3. Behandle budsjett 2022 
6.4. Innkomne saker 
6.5. Uttalelser 

 
7. Valg 

     7.1.    Valg av tillitsvalgte for 2022 

       Valgkomiteen legger fram forslag på tillitsvalgte for   

                2022 på årsmøte. 

      

 


