
Årsmøteinnkalling  

 

 

Fredag - søndag 24. - 26. mars 2023                                          

     på Foldvik brygge, Gratangen 

 

Velkommen til årsmøte og 25-års jubileum for Troms historielag 

Gratangen historielag er vertskap for årsmøtet 2023 til Troms historielag.                                                                                                

Årsmøtet blir på søndag, mens lørdag arrangeres omvisning på Fartøyvern 

sentret og Båtmuseet. Det blir kjørt med privatbiler mellom Foldvik brygge og 

Båtmuseet.   

Oppmøte fredag 24.3 fra kl. 1700, kveldsmat kl. 1900 på Foldvik brygge. Man 

kan også ankomme tidlig lørdag for å delta på omvisning. Vi har foreløpig 

booket 6 hytter på Foldvik brygge i Gratangen. 

Fredag 24.3:                                                                                                                                        

1700-1900  Ankomst/registrering på Foldvik brygge                                                                                                  

1900   Kveldsmat, etterfulgt av sosialt samvær: Litt historie om Foldvik  

med hovedvekt på fangst- og fiskeri, sentrum i kommunen for selfangst fra 

1910. Sammen med Balsfjord og Tromsø en av de tre største i Troms (Nord-

Norge). 

Lørdag 25.3:                                                                                                                                                         

0800-0915  Frokost (evt. ankomst/registrering)                                                                                                                                       

0930   Om Tre stammers møte og historia fra 1830 



1000  Avgang til Fartøyvernsenteret (5 min kjøring). Om fartøyvern nasjonalt og i 

Troms. Omvisning på verksted for trearbeid, mekanisk verksted m/smie, 

båthall, båt under arbeid i slipphall og på uteslipp. Nasjonalt delelager. 

1200   Lunsj på museet 

1300  Båthistorie fra åpenbåt-tida. Omvisning i båthallene, verksted og magasin. 

Bygdebokkontoret og bygdebokarbeidet fra 1980 til i dag. 

1500   Kaffe og litt å bite i. 

1600  «Internatet», Eliborg kulturhus. Omvisning og historie fra 1926 til i dag. 

Tilbake til Foldvik 

1930   Jubileumsmiddag og 25-års feiring.  Åresalg.  

 

Sønd.26.3:                                                                                                                                                             

0800-0900  Frokost                                                                                                                                           

0915   Presentasjon av lag                                                                                                               

1030-1300  Årsmøte                                                                                                                                         

1300   Lunsj, avslutning og hjemreise 

 

Praktisk info:  

Priser:  

Full pakke m 2 overnattinger, full kost     kr 2000,- 

Fra lørdag morgen uten frokost, 1 overnatting + kost                 kr 1210,- 

Fra lørdag morgen uten overnatting                                                kr  760,- 

Bare kost fredag – søndag                                                          kr 1100,- 

Betales innen 20. mars til konto 4776 17 54625 eller vips nr. 53 79 08   

Hvert deltakende historielag har med seg årbøker etc. til utstilling/salg og 

gevinster til åresalget. Husk kontanter eller vipps. 

Hvert av de deltakende historielag skal ha en kort presentasjon av sitt lag.                                           

Påmelding m navn/tlf nr/ mailadr og historielag innen 15 mars.                                                                

De fleste må påregne å dele dobbeltrom, gi gjerne beskjed hvem du kan dele 

med.                                                                                                                            

Husk også å gi beskjed hvis du har allergier.                                                                          

Påmelding til Dag Martinsen, e-post dag@alvero.no eller tlf. 926 29 826  

                                        Vel møtt i Gratangen  

    

mailto:dag@alvero.no


     

 

 

Saksliste  

Årsmøte Troms historielag 26.mars 2023  

 

 

1. Åpning.   
 

2. Godkjenne innkalling og dagsorden 
 

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

 
4. Behandle styrets årsberetning 2022 

 

5. Behandle revidert regnskap 2022 
 

6. Behandle saker:  
6.1. Kontingenten 2024 
6.2. Behandle årsplan 2023 
6.3. Behandle budsjett 2023 
6.4. Innkomne saker 
6.5. Uttalelser 

 
7. Valg 

     7.1.    Valg av tillitsvalgte for 2023 

       Valgkomiteen legger fram forslag på tillitsvalgte for   

                2023 på årsmøte 

      

 

 


