PROTOKOLL:
Troms historielag Årsmøtet 7. og 8. april 2018
Reisafjord hotel, Sørkjosen
Nordreisa

Årsmøtet ble satt kl. 14.30. Ingen innvendinger til innkallinga fremkom, så den ble ansett
godkjent. Tilstede var 16 personer som representerte 8 lag.
Dagsorden for årsmøtet er ifølge vedtektene:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Konstituering
Beretning 2017
Regnskap m. revisorberetning
Budsjett
Vedtak
Arbeidsplan
Valg.

Sak 1) Konstituering
Som møteleder ble Arnhild Lindholm foreslått og vedtatt ved akklamasjon.
Som referent ble Frode Bygdnes foreslått, og valgt.
Til å skrive under protokollen ble Frank Nygård og Anne R. Eriksen valgt.

Sak 2) Beretning 2017
Arnhild leste opp beretningsforslaget. Årsmøtet kom fortløpende med innspill til beretninga:
-

-

-

Troms historielag deltok på Midt-Troms sitt seminar om den kulturelle skolesekken og
hadde eget prosjekt som ble lansert her, nemlig Trondenesleiren.
Troms historielag var et av få frivillige lag som var tilstede på kulturdepartementet sin
høring om kulturmeldinga den 6. desember i Tromsø. Frode Bygdnes stilte der og
vektla historiebevegelsen vår som en av de største frivillige massebevegelser på lik
linje med idrettsbevegelsen. Og vi ivaretar vår kulturarv.
Årsmøtet ønsket også å vektlegge mer vårt arbeid inn mot Landslaget for
lokalhistorielagene, LLH. For tiden har vi god kontakt med LLH.
Vi har lag som står som medlemmer, men som ikke fungerer. De som ikke betaler
kontingent, bør strykes. Vi må ajourføre medlemslista bedre. De lagene vi er nødt til å
stryke fordi de i realiteten er nedlagt, er fra Senja, Spansdalen, Nordreisa og Ibestad.
Årsmøtet ønsket også oversikt over de lokallag som fungerer, men som ikke er
medlemmer av regionlaget Troms historielag. Disse må vi få med som medlemmer.
Vi hadde et vellykket jubileumsseminar på Finnsnes i november. Dette må med i
beretninga.

-

Troms historielag var tilstede på Alta historielag sitt møte om regionlag i Finnmark.
Her deltok både Frode Bygdnes og Elin Myhre, sistnevnte også som leder av LLH.
Prosjektet om Trondenesleiren ble muntlig utfylt.
For at nettsida skal fungere, blir lagene oppfordret til å sende inn meldinger.

I disse innspillene kom det også frem forslag til det videre arbeidet, men dette blir tatt opp i
arbeidsplanen.
Beretninga ble enstemmig vedtatt med de ovenfor nevnte kommentarer.

Sak 3) Regnskap m. beretning
Økonomiansvarlig, Vigdis Sæbbe, la frem regnskapet for årsmøtet. Dette var revidert og
funnet i orden. Årsresultatet viste et underskudd på kr. 29.475,76. Dette er uproblematisk for
laget i år, men vi må ha et langsiktig grep om økonomien. For å opprettholde vår aktivitet
kreves større inntekt.
Årsmøtet godkjenner regnskapet med revisorberetning, slik den foreligger.

Sak 4) Budsjett
Budsjettet ble lagt frem av økonomiansvarlig. Årsmøtet påpekte at det ikke er landsmøte i år,
men at vi ønsker å ha denne posten på 30 tusen stående til regionsamling og seminar.
Budsjettet i balanse, ble vedtatt.

Sak 5) Vedtak
Leder foreslo kontingentøkning som vil gjøre seg gjeldene først i 2019. Forslag om økning på
kr. 5,- for hovedmedlemmer og kr. 2,50 for familiemedlemmer.
Forslaget ble vedtatt.
Sørreisa historielag har sendt inn forslag om regionmøter og turnus for møter i fylket. Da
styret ikke har fått sett på detaljene og konsekvensene for dette forslaget, oversendes det til
det nye styret.
Ingen andre forslag var fremkommet.

Sak 6) Arbeidsplan
Leder la muntlig frem forslag til arbeidsplan.
-

Gjenreisningsseminar i Havøysund bør hele styret delta på.
Til høsten bør vi i samarbeid med Harstad og Bjarkøy få til et seminar om det
nasjonale 1000-års jubileet, Slaget på Stiklestad som hadde sin bakgrunn i gjenstridige
høvdinger, spesielt her nord. Harstad historielag har vårmøte på temaet.

-

-

Troms historielag går videre med gjenreisningsprosjektet. Vi går nå over i en fase med
formidling, dvs det søkes på å få økonomi til å formidle denne historia, førsteprioritet
er et bokprosjekt. Andre formidlingsmåter som utstilling og tilpassa opplegg for
skoler, museer og foreninger vil det og arbeides med.
Lokallagene ønsker bistand til arbeid med å rekruttere, særlig yngre medlemmer.
Neste årsmøtet planlegges lagt til Sør-Troms.
Styret må gjøre seg synlig ovenfor fylkesledelsen med tanke på økonomisk bistand.

Med disse synspunktene sluttet årsmøtet seg til arbeidsplanen.

Sak 7) Valg
Før møtet ble hevet første dag, ble valgkomiteens forslag til nytt styre delt ut til alle
representantene. Neste dag kl. 09.30 startet med valg.
Da valgkomiteen ikke var representert på årsmøtet, la Dag Martinsen frem valgkomiteens
forslag. Valgkomiteen hadde ikke funnet kandidat til ledervervet.
Etter diskusjon på årsmøtet, sa Arnhild ja til gjenvalg. Med valgkomiteens innstilling ville vi
da få en for mye inn i styret. Første forslag var at Terje Hildonen som ny i styret, heller ble 1.
vara. Robert Nygård foreslo da at han heller stilte som 1. vara.
Årsmøtet valgte så følgende:
(De som ikke var på valg, tas likevel med her for oversikten sin skyld)
Leder Arnhild Lindholm, valgt for 1 år.
Dag Martinsen, styremedlem, ikke på valg.
Frode Bygdnes, styremedlem, valgt for 2018 og 2019
Vigdis Sæbbe, styremedlem, ikke på valg
Terje Hildonen, styremedlem, valgt for 2018 og 2019.
1.
2.
3.
4.

vara Robert Nygård,
vara Berit Nikolaisen,
vara Gerd Salen,
vara Oddrun Thomassen Flovik,

valgt for 2018
gjenvalgt for 2018
gjenvalgt for 2018
gjenvalgt for 2018

Revisor Gunnar Vangen,

gjenvalgt for 2018

Vararevisor Jarle Larsen,

gjenvalgt for 2018

For valgkomiteen vedtok årsmøtet gjenvalg av Vivian Jakobsen og Helge Johnsen.
Da det er ønskelig med 3 i valgkomiteen, foreslo årsmøtet Frid Fenes til den vakante posten.
Hun ble valgt.

Årsmøtet ønsker at vararepresentantene blir trukket mer med i styrearbeidet. 1. vara bør
innkalles til alle styremøtene og får stemmerett ved eventuelle forfall. Referat fra alle
styremøtene må sendes alle vararepresentantene.

Årsmøtet ble hevet kl. 10.00

Frode Bygdnes /s.
Referent

Protokollunderskriverne:

Frank Nygård /s.

og

Anne R. Eriksen /s.

