
ProtokollÅrsmøte 2AZA - Harstad historielag

Avholdt torsdag 20.02.2A2A kl. 19:30 på STMU-møtesal, Trondenes.

Tilstede: Opptalt 45 før møtets start. Det kan ha kommet folk til.

Sakslista for Årsmøtet:

1) Åpning ved leder
2l Konstituering

a. Godkjenning av innkalling og saksliste

b. Valg av mØteleder

c. Valg av møtesekret€er

d. Valg av to til å underskrive protokollen

3) Å,rsrapport 2019

4l Regnskap 2019

5) Kontingent
6) Budsjett 2020

7) lnnkomne forslag
8) Arbeidsplan 2020

9) Valg

Etter årsmøtet vil Kristian Holst holde foredrag om Harstads eldste bedrift - «En L50-års
bedriftshistorie».

sAK 1) Åpning

Einar Lockert åpnet møtet presis med å orientere om opplegget for årsmøtet og sa så noen ord om
vårt æresmedlem Sigurd Stenersen som nettopp var gått bon. Årsmøtet reiste seg og mintes Sigurd
med ett minutts stillhet.

SAK 2) Konstituering

a) lnnkalling og dagsorden ble godkjent.
b) Forslag på møteleder: Einar Lockert. lngen andre forslag, han ble valgt.
c) Forslag på referent : Frode Bygdnes. lngen andre forslag, han ble valgt.
d) To til å skrive under på protokollen. Dirigentbordet foresto: Hennie Riise og

foredragsholder Kristian Holst. Disse sa seg villig og ble valgt.

SAK 3) Årsrapport 2019

Leder Einar Lockert leste opp årsrapporten. Da det i utkastet sto leders navn, spurte Andreas
Bergland om dette var styrets beretning. Leder kunne si at den var behandlet på siste styremøte.
Dette vil bli rettet på ved neste kopiering.

Årsmøtet tok styrets årsberetning til orientering uten innvendinger.
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SAK4) Regnskap2019

Kasserer Tore Einar Johansen la frem revidert og godkjent regnskap for 2019 med et
driftsunderskudd på kr. 15.259,- og ei beholdning på kr. 178.386,67. Driftsunderskuddet er ikke reelt
siden regnskapet avsluttes pr 31.12.2019 og inntektene av boksalget kommer på nyåret. Hadde
regnskapet gått frem til årsmøtet, ville det ha vært et overskudd. I år ga vi ut både Årbok og
«Harstadfolk».

Fra salen kom det spørsmål om det gikk an å skille på inntekten fra Årboka og Heløe-boka. Dette er
forsøkt gjort med salgsinntekter, Årbok (3250) og Prosjektinntekter (3920), men det er ikke skilt på

annonser og sponsorinntekter. Styret skal se på mulighetene.

lngen flere innvendinger kom, og regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

SAK 5l Kontingent

Styret innstiller på å beholde den kontingenten vi har, kr. 350,- for enkeltmedlemmer og kr. 500,- for
familie. Det utleveres ei årbok til hver husstand på denne kontingenten. Dette ble vedtatt.

SAK 5) Budsjett 2020

Kasserer Tore Einar Johansen la frem styrets forslag til budsjett med et overskudd på kr. 53.000,-.

Årsmøtet sluttet seg til dette.

SAK 7) lnnkomne forslag.

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene og punktet utgår.

SAK 8) Arbeidsplan 2020

Nestleder Marianne Veland la frem forslag på arbeidsplan for neste år, med møter, tema og turer.
Styret må arbeide frem foredragsholdere for disse tema.

Årsmøtet sluttet seg til denne arbeidsplanen.

SAK 9) Valg

Valgkomiteens leder Johnny Kristiansen la frem komiteens innstilling. Denne gikk på gjenvalg av de
som var på valg, med unntak av et nytt varamedlem og en ny revisor.

Møteleder tok opp avstemming på valg av leder som velges hvert år. Forslag på Einar Lockert som
leder ble vedtatt ved akklamasjon.

Møteleder tok da opp resten av styret som var på valg: Marianne Veland og Frode Bygdnes. Disse ble
gjenvalgt ved akklamasjon.

Styret konstituerer seg selv



Som nytt varamedlem var Marte Langstrand foreslått sammen med gjenvalg på Leif Mikal Madsen og

Peter Midbøe. Alle tre ble valgt ved akklamasjon.

Som ny revisor ble Ottar Nilsen valgt enstemmig.

Valgkomiteen var i år ikke på valg. De konstituerer seg selv.

Årsmøtet ble hevet kl.20:13

Kristian Holst
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