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Protokoll Troms historielag Årsmøte 2022 
Søndag 3.april 2022 kl. 09:30 på Hav og Fjell camping, Ringvassøya 

Til stede: Jfr. deltagerliste.  

17. stemmeberettigede som representerte følgende lag: 

Karlsøy og Helgøy historielag,  2 delegater 

Målselv historielag,  2 delegater 

Dyrøy historielag  2 delegater 

Sørreisa historielag  2 delegater 

Balsfjord historielag  2 delegater 

Lenvik historielag   1 delegat 

Harstad historielag  2 delegater 

Kvæfjord historielag  1 delegat 

Troms historielag  3 styremedlemmer 

 

Saksliste 

1. Åpning. 

2. Godkjenne innkalling og dagsorden 

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

4. Behandle styrets årsberetning 2021 

5. Behandle revidert regnskap 2021 

6. Behandle saker: 

6.1. Kontingenten 2023 

6.2. Behandle årsplan 2022 

6.3. Behandle budsjett 2022 

6.4. Innkomne saker 

6.5. Uttalelser 

7. Valg 

  7.1. Valg av tillitsvalgte for 2022 

 

Sak 1) Åpning 

Dag Martinsen åpnet årsmøtet. 

 

Sak2) Godkjenning 

Innkallinga og dagsorden ble godkjent.  

 

Sak3) Konstituering 

Dag foreslo Oddvar Skogli som årsmøtets dirigent. Han ble valgt ved akklamasjon.  

Dag foreslo Frode Bygdnes som referent. Han ble og valgt ved akklamasjon. 

 

Oddvar Skogli overtok som møteleder og fortsatte med konstitueringa.  

Da samtlige i salen har stemmerett og en ikke venter kampvoteringer, utsettes valg av tellekorps til 

eventuelt behov. 

Til å skrive under protokollen ble Berit Nikolaisen og Jarle Bakke valgt.  

 

Sak4) Årsberetning 2021 

Dag Martinsen la frem styrets årsberetning.  
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Følgende kommentarer kom til beretninga.  

a) Lyngen historielag som var til stede på årsmøtet, er ikke et selvstendig lag. Det er under 

Nord-Troms historielag og tas derfor ut av lista.  

b) Øyene utfor Tromsø ligger ikke vest for, men mer nord for Tromsø. 

c) Avsnittet om økonomi er falt ut. Der skal det stå: 

«Troms historielag har et underskudd på kr. 22.689,88 som skyldes at vi ikke fikk den støtten vi hadde 

blitt anbefalt av fylket, samt at pandemien satte begrensninger for hvor mange som kunne delta på 

seminaret.  Foruten dette viser regnskapet godt samsvar med budsjettet. Laget har tross underskudd, 

ei beholdning på kr. 241.424,55, men noe av dette er bundet til prosjektene.» 

Rettelsene sendes ut til lagene. 

Årsmøtet tar styrets beretning til etterretning. Det ble enstemmig vedtatt med de korrigeringene 

som kom frem. 

Sak 5) Regnskap 2021 

Vigdis Sæbbe la frem regnskapet som var anbefalt av revisor.  I revisjonsberetninga må ordet 

«overskudd» erstattes med «underskudd». Kasserer tar dette opp med revisor. Årsmøtet takket for 

godt arbeid og godkjente regnskapet enstemmig. 

 

Sak 6) Behandlede saker 

 6.1) Kontingent for 2023. Styret foreslår ingen endringer i kontingenten. Ingen 

motforestillinger kom frem. Vedtak: Kontingenten forblir uendret. 

 6.2) Årsplan 2022.  

  a) Dag Martinsen foreslo at vi nå gjennomfører tidligere planer om befaring i 

Gratangen. Det blir busstur med Sverre Nordmo som guid den 13. august med start på Sætermoen. 

Styret arbeider videre med denne planen. 

  b) Vivian Jakobsen viste planer for en slektsforskning -og kildeseminar på 

Finnsnes i november med oppfølging i januar og samling på Statsarkivet i februar 2023. Det ble en 

kort diskusjon på hvem som skal være målgruppen og om vi skulle nå hele Troms-regionen. Styret vil 

arbeide med dette ut fra den interesse det er i Midt-Troms. Blir det vellykket kan en vurdere å nå 

hele fylket.  

  c) Elin Myhre og Frode Bygdnes orienterte kort om prosjektet med 

Trondenesleiren som er et arbeid Troms historielag holder på med. Det vil bli arbeidet både med 

utstilling og planer for ei bok. 

Årsplanen for 2022 (Arbeidsplanen) ble tatt til etterretning. 

 6.3) Budsjett for 2022. Vigdis Sæbbe la frem budsjettforslaget. Det ble presisert at det 

føres eget prosjektregnskap. Fremdriften av prosjektet og avslutting av det, vil påvirke budsjettet når 

prosjektregnskapet gjøres opp.  Styret er positiv til å realisere vår kapital til aktivitet.  Kontingent til 

Landslaget må økes med kr. 1000,- etter de siste signaler fra LLH.  Det settes av 10 tusen kroner til 

administrasjon. Dette er dobbelt så mye som regnskapet viser. For her er det lagt inn utgifter for 

bokføring av regnskapskontor. Det er nødvendig for å få økonomiansvarlig til å fortsette i vervet.  

Budsjettforslaget fikk årsmøtets tilslutning.  
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 6.4) Innkomne forslag 

Vi har ca 100 bøker «Vi hadde utedo og vedsjå».  

På årsmøtet ble det foreslått at styret utarbeider en annonsetekst som kan brukes i lokallagenes 

årbøker. Dette for at årbøker og andre bøker kan vi få ut av lager og heller omsatt. Styret får i 

oppgave å høre med lokallagene hvilke bøker som kan bli med på en slik annonse.  

 6.5) Det er ikke kommet inn forslag til uttalelse. Uttalelser utgår. 

 

Sak 7) Valg. 

Vivian Jakobsen la frem forslaget fra valgkomiteen.  

For Helge Guttormsen ble Jan Helge Jensen, Kvænangen foreslått. Han ble valgt ved akklamasjon 

Frode Bygdnes ble innstilt til gjenvalgt. Det ble vedtatt ved akklamasjon. 

Vigdis Sæbbe ble innstilt til gjenvalg mot at regnskapet settes ut til et regnskapsbyrå. Dette ble 

vedtatt og hun ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

Oddrun Thomassen Flovik ble innstilt til gjenvalg. Det ble vedtatt ved akklamasjon. 

Det var ikke funnet ny kandidat til 3.vara. På årsmøtet ble Berit Nikolaisen foreslått. Hun ble valgt ved 

akklamasjon. 

Revisorene ble foreslått gjenvalgt. Her ble det presisert at Harald Hardersen er vara-revisor. Begge 

ble gjenvalgt. 

Dermed var årsmøtet avviklet kl. 11:45 og Oddvar Skogli takket for seg. Dag Martinsen takket så 

Oddvar for god møteledelse og Karlsøy og Helgøy historielag for godt gjennomførte 

vertskapsoppgaver. 

 

 

Frode Bygdnes 

Referent 

 

 

 

 

Jarle Bakke       Berit Nokolaisen 

Protokollunderskrivere       Protokollunderskriver 

 

 


