
ÅrsmØte Troms historielag

Lørdag3.okt.2020 på Kramvigbrygga kl. 12:00

Tilstede: Lokallagene fra Kvæfjord, Harstad, Dyrøy,Bjarkøy, Lenvik, Sørreisa, Gratangen, Nord-Troms,

Balsfjord, Karlsøy/Helgøy og Salangen historielag sarnt styret, til sammen 19 deltagere.

Dagsorden:

1) Åpning
2\ Godkjenne innkalling og dagsorden

3) Valg av årsmøtefunksjoner
4) Årsberetning
5) Regnskap

5) lnnkomne saker

7l Valg

Sak 1) Åpning

Dag ønsket velkommen til Sørreisa. Han orienterte om Brygga og laget.

Arnhild fikk ordet og ønsket velkommen til et forsinka årsmøte pga pandemien.

Hvert av lokallagene fikk ordet for å presentere seg og orientere om laget:

For Nord-Troms historielag ga Pål Fredriksen en orientering.

For Balsfjord og Malangen historielag orienterte Oddvar Skogli.

For Karlsøy og Helgøy historielag orienterte Torill Andreassen.

For Lenvik historielag orienterte Jacoba Waksvik.

For Sørreisa historielag orienterte Dag Martinsen.

For DyrØy historielag orienterte Berit Nikolaisen.

For Salangen historielag orienterte Harald Hardersen.

For Gratangen historielag orienterte Sverre Nordmo.

For Bjarkøy historielag orienterte Bjørn Eirik Johannessen.

For Harstad historielag orienterte Frode Bygdnes.

For Kvæfjord historielag orienterte Robert Nygård.

Sak 2) Godkienninger

Til innkallinga. Ingen innvendinger til innkallinga, den ble vedtatt.

Dagsorden inneholder vanlige årsmøtesaker, denne ble godkjent.

Sak 3) Årsmøtefunksioner

Styret foreslo Oddvar Skogli som møteleder. Han ble valgt ved akklamasjon

Som referent ble Frode Bygdnes foreslått og valgt ved akklamasjon



Til tellekorps ble Eddmar Osvold og Vivian Jakobsen foreslått. De ble valgt.

To til å skrive under protokollen ble foreslått Robert Nygård og Jacoba Waksvik

Oddvar overtok som møteleder. Det ble vedtatt pause kl. 14:00 for mat.

Konstitueringa var dermed gjennomført.

Sak 4) Beretninga

Leder Arnhild fikk ordet for å legge frem årsmeldinga.

Årsmøtet debatterte situasjonen om regionlag når vi nå har fått et stort fulke. Troms ønsker å ha

enheten Troms historielag, men vil innlede samarbeid med Finnmark.

Avstand er et argument for å beholde dagens organisering. Våre erfaringer taler for at vi beholder
regionlagene. Vi bør stå som en egen enhet, men ha samarbeid med våre naboer.

Årsmøtet etterspurte medlemstallet. Kasserer opplyste 1075 medlemmer 15 æresmedlemmer og 94

familiemedlemmer, tallene bygger på L3 medlemslag.

Driftsresultatet skal være kr. L35.448,26. Det er kommet et siffer for mye i beretninga.

Beretninga ble godkjent med rettelsen og årsmøtet viser til debatten om regionlaget.

Sak 5) Regnskap

Vigdis fikk ordet for å legge frem regnskapet. Driftsresultatet er på et overskudd kr. 135.448,26.

Kasserer fikk applaus for arbeidet.

Balansen lagt frem med et resultat kr.23L.807,12. Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Regnskapet ble godkjent enstemmig.

Budsjett for 2O2O lagt frem med et overskudd på kr. 17.000,-

Årsmgteutgiftene og inntekt vil bli mindre siden vi awikler et enklere årsmøte enn planlagt.

Års møtet godkjente budsjettet. E nstem m ig bifa lt.

Matpause fra 14:00 til 14:55.

Sak 6) Saker

a) Kontingenten. Styret foreslår uendra kontingent, kr. 30,- for medlemmer. Denne er vedtatt

b) Årsplan. Da året langt på veg er gått og vi har begrensninger for samlinger, har ikke styret en

årsplan å legge frem Vivian foreslo slekts-seminar, samt de funn som er gjort på Hillesøy. Det

kan arbeides videre med denne del av høvdingehistorien. Seminar en gang i fremtida, er en
god ide. Styret kan se på Maursundgodset også. Den turen som ble avlyst, bør vi ta opp igjen.

Forslagene protokolleres.



c) Budsjett ertatt under regnskap

d) lngen innkomne saker, derfor utgår det punktet.

e) lngen uttalelser foreligger.

Sak 7) Valg

Leder av valgkomiteen Vivian fikk ordet.

Leder Valgkomiteen foreslår et flatt styre der Helge Guttormsen velges inn for Arnhild.

Sekretær forslag på gjenvalg.

Vara velges for to år.

Gjenvalg på Gerd Oddrun. Som ny 3. vara Pål Fredriken.

Debatten: Dag ble spurt av årsr,nøtet om å bli leder. Han vegret seg pga at han er leder av Sørreisa

historielag. Dag er villig til å være kontaktperson.

Styret må vurdere dette, eventuellvelge å ha en flat struktur. Året er langt på veg gått og vi bør
kunne klare å ha en flat struktur ut denne perioden. Vi velger styrets verv med unntak av leder.

L.vara bør innkalles fast.

Valg

Frode Bygdnes valgt som sekretær

Helge Guttormsen foreslås inn i styret. Han ble valgt inn, enstemmig.

Oddrun gjenvelges for to år. Hun er valgt

Gerd Salen gjenvalgt for et år, enstemmig valgt.

På Fredriksen inn som 3 vara valgt for to år.

Revisor Tore Kvammen og Harald Hardersen vara, begge ble gjenvalgt.

Valgkomite: Gjenvalg på Vivian Jakobsen.

Kontaktperson, blir Dag Martinsen.

Årsmøtet ferdig 15:30

Etter årsmøtet takket sekretæren den avgatte lederen, Arnhild Lindholm, for godt arbeid i hele 12 år i
styret for fyl keslaget.
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Referent: Frode Bygdnes
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