Protokoll:

Årsmøte
1.april 2017 kl. 12.00 på Vollan Gjestestue.
Tilstede 15 personer som representerte styret og følgende lokallag:
Balsfjord historielag, Målselv historielag, Kvæfjord historielag, Harstad historielag, Sørreisa
historielag, Salangen historielag, Bjarkøy historielag og Dyrøy historielag.
Forslag til dagsorden var sendt ut på forhånd:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
4. Årsmelding 2016
5. Regnskap 2016
6. Behandle saker
A) Kontingent 2017
B) Årsplan 2017
C) Budsjett 2017
D) Innkomne saker
E) Uttalelser
7. Valg
a) Valgkomiteens innstilling
b) Leder for 1 år
c) Valg av to styremedlemmer for 2 år, og en for ett år
d) 3 varamedlemmer til styret
e) Et medlem til valgkomiteen for 2 år
f) Revisor med vara.

SAK 1) Åpning.
Leder Arnhild Lindholm ønsket velkommen til delegatene og ga ordet til eieren av Vollan
Gjestestue som orienterte om bygget sin historie og planer for firmaet. Deretter fikk tidligere
ordfører Oddvar Skogli ordet og ønsket årsmøtet velkommen til Balsfjord og orienterte om
kommunen.
SAK 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Arnhild spurte så deltagerne om de kunne godkjenne innkallinga. Da ingen innvendinger ble
reist, ble årsmøtet satt.
Dagsorden ble godkjent ved at det ble påført et nytt punkt g) under valg, - valg av 4
delegater til Landslagets Landsmøte.

SAK 3) Konstituering
Forslag fra salen på Arnhild Lindholm som møteleder. Ingen andre forslag kom og hun ble
valgt.
Forslag på Frode Bygdnes til å føre protokollen, ble vedtatt.
Til tellekorps ble Odd-Inge Larsen og Reidun Sund Movik valgt.
Til å underskrive protokollen ble Robert Nygård og Asbjørn Bakken valgt.
SAK 4) Årsmelding - Beretning.
Leder la frem Årsberetninga for 2016. Det kom spørsmål om hvorfor Senja historielag har
meldt seg ut av fylkeslaget. Fylkeslaget har ikke fått noen begrunnelse for denne utmeldinga,
men har forstått at laget har ingen annen aktivitet enn Årboka. Derfor ønsker de ikke å
fungere som lag. Videre kunne kasserer opplyse at Nord-Troms historielag har nå betalt
kontingent, så setninga om utestående for dette laget, må strykes fra beretninga. Beretninga
etterlyser årsmeldinger fra lokallagene fra 2016, derfor endres årstallet 2015 til 2016.
Årsmøtet ønsker å bygge fylkesorganisasjonen og arbeide med rekrutering. Valgkomiteen
foreslo at varavalgte til styret også brukes til å bygge organisasjonen. Det kan gjøres med at
de får alle innkallinger og sakspapirer til orientering selv om de ikke skal møte.
Beretninga ble godkjent med de merknadene som fremkom.
Som en oppfølging av årsmeldinga, fikk alle tilstedeværende lokallag presentert seg og sitt
arbeid.
Deretter tok Årsmøte en pause. Etter pausen orienterte Frode Bygdnes om nettsida
og facebooksida. Særlig oppfordres lokallagene i å bruke og legge ut egne
opplysninger på facebooksida.

SAK 5) Regnskap 2016
Kasserer Eilif Nordseth la frem regnskapet med et underskudd på kr. 10290,-. Med de siste
kontingentinnbetalingene er vi passert 1000 medlemmer i Troms historielag.
Revisjonsberetning ble også lagt frem. Revisor anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

SAK 6) Behandlede saker
a) Kontingent. Styret hadde ikke forslag på kontingentendring. Årsmøtet diskuterte
behovet for kontingentøkning ut fra at det var et underskudd i regnskapet. Det
ble foreslått økning fra kr. 25 til kr. 27,- pr medlem fra år 2018. Forslaget ble
vedtatt mot 1 stemme.

b) Årsplan. Ideer til årsplan ble lagt frem. Vi fortsetter med gjenreisningsprosjektet.
Årsmøtet forventet ei høstsamling som gjerne legges over to dager der
historielagene får anledning til å legge frem sine lokale prosjekter og hvor en kan
få høre om erfaringer fra kulturminnearbeidet i kommunene og arbeidet med
bl.a. «den kulturelle skolesekken» ovenfor alle skoletrinn. Årsmøtet oppfordret
styret til også å jobbe ovenfor Universitetet i Tromsø der vi kan vise til at
historielagene har noe å tilby universitetsmiljøet. Troms historielag er 20 år. Den
7. nov. 1997 ble fylkeslaget startet. Dette bør markeres på høstsamlinga.
c) Budsjett 2017. Kasserer la frem et forslag til budsjett med et lite underskudd.
Årsmøtet vil ha et budsjett i balanse og ba kassereren om rette på dette ved å
justere seminar, kurs og tur for å få budsjettet i balanse.
d) Innkomne saker og uttalelser ble slått sammen. Styret la frem forslag om uttalelse
«Kulturminner i kommunene». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag om å
utfordre partienes kulturprogram nå foran valget, ble oversendt styret for
utsending.

Årsmøtet tok så pause kl. 15.00. Etter pausen orienterte leder i Landslaget,
Elin Myhre, om Landslaget for lokalhistorielagene. Deretter orienterte Frode
Bygdnes om Gjenreisningsprosjektet og Finnmarksbyen i Troms, med
oppfordring om at denne orienteringa kan holdes i de enkelte lokallag uten
kostnader for foredraget. Årsmøtet fortsatte kl. 16.00

SAK 7) Valg
Valgkomiteens leder Vivian Jakobsen la frem en innstilling som årsmøtet gikk gjennom.

a) Leder for 1 år, forslag gjenvalg på Arnhild Lindholm. Hun ble valgt ved akklamasjon.
b) Valg av styremedlemmer. Vigdis Sæbbe ble valgt for 2 år. Dag Martinsen ble valgt
for 2 år. Robert Nygård ble valgt for 1 år, da et av styremedlemmene trakk seg midt i sin
periode, ville valgkomiteen justere det med at halve styret fortsatt vil være på valg neste år.
Styret konstituerer seg selv.
c) 3 varamedlemmer til styret. Berit Nikolaisen ble valgt, Gerd Salen ble valgt og
Oddrun Thomassen Flovik ble valgt. Varamedlemmene ble valgt for 1 år.
d) Et medlem til valgkomiteen for 2 år. Valgkomiteen hadde ikke funnet en kandidat
til valgkomiteen. Gjenvalg var ikke aktuelt. Årsmøtet ga styret i fullmakt til å finne et
medlem, fortrinnsvis fra Nord-Troms.
e) Revisor med vara. Gunnar Vangen ble gjenvalgt for 2 år som revisor. Vararevisor
Jarle Larsen ble gjenvalgt for 1 år.
f) Styret hadde sendt ut forespørsel til lokallagene om forslag på delegater til
landsmøtet LLH. Det er kommet inn to forslag, Dag Martinsen fra Sørreisa og Andreas

Bergland fra Harstad. Årsmøtet forutsatte at vi fikk 4 delegater og valgte følgende i prioritert
rekkefølge:
1) Leder Arnhild Lindholm
2) Nestleder Frode Bygdnes
3) Dag Martinsen, Sørreisa
4) Andreas Bergland, Harstad.
Som vara til disse velges 1) Berit Nikolaisen, Dyrøy og 2) Robert Nygård, Kvæfjord.
Årsmøtet avsluttet kl. 16.15.
Elin Myhre takket for samarbeidet i styret etter mange år. Det samme gjorde Eilif Nordseth.
Leder overrakte blomster til disse.
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