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Protokoll  

Årsmøtet Troms historielag 

18. og 19.september 2021, Saga Hotel Tromsø. 

Årsmøtesamlinga startet kl. 13:00 med et Saga-seminar på lørdag 18. september. 

Følgende innledere var engasjert:  

Gøran Halfdanarson Ellingsen, arkeolog, som viste deltagerne hvordan en kan lese spor i 

terrenget med nye geodata. 

 Jørn Erik Henriksen, arkeolog, viste hva kulturminner kan fortelle oss. 

 Håvard Dahl Bratrein, holdt et foredrag om Bjarkøyætta og deres rolle i Troms og Finnmark. 

 

Etter seminarene presenterte og fortalte lokallagene om sin virksomhet til inspirasjon for de andre 

historielagene. Presentasjonen kom fra disse lagene som stilte på årsmøtet. 

 Vertslaget Karlsøy og Helgøy historielag ved Toril Andreassen 

Balsfjord historielag ved Oddvar K Skogli 

 Bjarkøy Slekt- og historielag ved Jon Arnesen 

 Dyrøy historielag ved Berit Nicolaisen 

 Gratangen historielag ved Sverre Nordmo 

 Harstad historielag ved Marianne Veland 

 Lenvik historielag ved Oddrun Thomassen Flovik 

 Lyngen historielag ved Rolf Magne Hansen 

Nord-Troms historielag ved Pål Fredriksen 

Salangen historielag ved Harald Hardersen 

Skjervøy historielag ved Helge Guttormsen 

Sørreisa historielag ved Vivian Jakobsen. 

 

Årsmøtet kunne begynne søndag den 19.sept. kl. 09:30 

Fra styret i Troms historielag møtte Dag Martinsen, Frode Bygdnes, Vigdis Sæbbe, Helge Guttormsen.  

Deltagerne var i tillegg til de som presenterte de 12 lagene: 

 Karlsøy og Helgøy historielag, Anne Rose Eriksen, Marit Sirevåg 

 Dyrøy historielag, Terje Karlsen 

 Nord-Troms historielag, Rolf Magne Hansen 

 Salangen historielag, Elisabeth Sanne 

Sørreisa historielag, Elin Myhre og Hanne Marie Eriksen 

 

 

Årsmøtet utsendte dagsorden var: 

1) Åpning 

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3) Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere. 

4) Styrets årsberetning 

5) Behandle revidert regnskap 

6) Behandle saker 
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a. Kontingent 2022 

b. Årsplan 

c. Budsjett 

d. Innkomne saker 

e. Uttalelser 

7) Valg 

a. Valg av tillitsvalgte 2021 

b. Valg av utsendinger 

 

Sak 1)  Åpning 

Dag Martinsen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til dette forsinka årsmøtet pga pandemien. 

 

Sak 2)  Godkjenning 

Det kom ingen innvendinger til  innkallinga og det gode oppmøtet viste at innkallinga er kommet godt 

ut. Årsmøtet ble satt. 

Det var heller ikke noen innvendinger til dagsorden, som dermed ble godkjent. 

 

Sak 3)  Konstituering 

Dag foreslo Oddvar Skogli som møteleder for årsmøtet. Dette ble vedtatt. 

Videre ble Frode Bygdnes foreslått som referent, som også ble vedtatt. 

Som tellekorps ble Vivian Jakobsen og Marianne Veland valgt. 

Til å undertegne protokollen ble Jon Arnesen og Marianne Veland valgt. 

Oddvar Skogli overtok som møteleder. 

 

Sak 4)   Beretning 

Sekretær Frode Bygdnes leste opp styrets beretning.  

Tillegg som bør tas med i årsmeldinga er at det er innmeldt 96 færre personer fra lagene til Troms 

historielag. Videre bør de tillitsvalgtes lokallag nevnes i stedet for adressested i beretninga. 

Styrets årsberetning ble så enstemmig godkjent. 

 

Sak 5)  Regnskap 

Kasserer Vigdis Sæbbe la frem revidert regnskap og gikk gjennom postene. 

Regnskapet er ført ryddig, oversiktlig og greit. Det bør påføres en nota om at mye av pengene på bok 

er bundet opp til prosjektet om Trondenesleiren, også fordi noe av de utestående fordringene er 

knyttet opp til at prosjektet ferdigstilles. 
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Det ble og oppfordret til at medlemmene også melder inn Troms historielag til «Grasrotandelen». 

Denne inntekten bør kunne bli større.  

Regnskapet ble så godkjent av årsmøtet med et overskudd på kr. 26.791,31 og en bankbeholdning på 

kr. 229.509,93. 

Siden vi er kommet til september, la kasserer frem regnskapet hittil i 2021, for årsmøtet. Dette satte 

årsmøtet pris på og tok det til orientering.  

Årsmøtet takket kassereren for vel utført jobb. 

 

Sak 6.1) Kontingent 

Styret innstiller på uendret kontingent. Ingen andre forslag ble fremmet, så kontingenten ble vedtatt 

uendret. 

 

Sak6.2)  Årsplan 

Dag orienterte om utsatt busstur. Årsmøtet vedtok at busstur utsettes til alle restriksjoner er 

opphevet. 

Frode orienterte om  

- Sagaseminar som Harstad og Bjarkøy historielag planlegger i samarbeid med Harstad 

kommune. Årsmøtet ser positivt på de lokale vinklingene som her kom frem. Seminaret er planlagt 

23. og 24. april 2022. 

- Trondenesprosjektet og de mange ideer som en arbeider med. Styret og prosjektgruppa må 

følge opp de forskjellige ideene. Årsmøtet ønsker at det også blir et bokprosjekt. 

Årsmøtet sluttet seg til de muntlige ideene som ble lagt frem. 

 

Sak 6.3) Budsjett 

Kassererens budsjett ligger vel så mye inne i det regnskapet for 2021 som her er orientert om. 

Budsjettet godkjennes. 

 

Sak 6.4) Innkomne saker 

Det er ikke kommet inn noen saker til behandling for årsmøtet. Punktet går ut. 

 

Sak 6.5) Uttalelser 

Det foreligger ikke forslag til uttalelser. Årsmøtet vurderer eventuell uttalelse senere. 

 

Sak 7)  Valg 
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Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av styret. Vigdis ønsket å trekke seg, men godtok å være 

økonomiansvarlig ut perioden. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet.  

Kontaktperson Dag Martinsen valgt for 2021 og 2022 

Kasserer Vigdis Sæbbe valgt for 2021 

Sekretær Frode Bygdnes, ikke på valg, tidligere valgt for 2021 

Bjørn-Erik Johannessen, valgt for 2021 og 2022 

1.vara Oddrun Thomassen Flovik ikke på valg, tidligere valgt for 2021 

2. vara Gerd Salen, valgt for 2021 og 2022. 

3.vara Pål Fredriksen, ikke på valg, tidligere valgt for 2021. 

 

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på revisorene.  

Tom Kvammen og Harald Hardersen gjenvalgt ved akklamasjon. 

For valgkomiteen har Frid Fenes trukket seg. Vivian Jakobsen og Oddvar Skogly tar gjenvalg. De ble 

valgt. Anne Rose Eriksen ble foreslått til å erstatte Frid Fenes. Hun ble enstemmig valgt. 

Da Landsmøtet til LLH ble avholdt i vår, valgte styret Frode Bygdnes, Marianne Veland og Tore Einar 

Johansen til å representere Troms historielag. Disse møtte på årsmøtet som ble avholdt på nettet. 

LLH skal avholde 100-års jubileum i Oslo den 1., 2. og 3. oktober. Årsmøtet valgte Frode Bygdnes til å 

representere regionlaget på dette jubileet. 

Årsmøtet takket Oddvar for godt ledet møte. Møtet ble hevet kl. 10:45. 

 

 

 

Ref. Frode Bygdnes 

 

Protokollunderskrivere: 

 

 

 

Jon Arnesen        Marianne Veland 

 

 

 


