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Protokoll for Årsmøtet Harstad historielag 

Tid: Torsdag 17. mars 2022 kl 19:00  

Sted: Storsalen Trondenes historiske senter 

Til stede: 35 personer 

 

Saksliste 

1. Åpning 

2. Konstituering 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Valg av møteleder 

c. Valg av møtesekretær 

d. Valg av to stemmeberettigede personer til å underskrive protokollen 

3. Årsmelding 2021 

4. Regnskap for 2021 

5. Kontingent 

6. Budsjett 2022 

7. Innkomne forslag 

8. Arbeidsplan 2022 

9. Valg etter vedtektene – Valgkomiteen legger fram innstilling 

 

 

1. Åpning 

Leder Einar Lockert åpnet møtet kl. 19.00 ved å ønske medlemmene velkommen og legge 

fram plan for årsmøtet. Leder informerte om foredrag etter årsmøtet ved Alf Ragnar Nielssen 

med tema “Samene i Lofoten i jernalder og middelalderen”.  

 

2.  Konstituering  

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen innvendinger, denne ble godkjent 

b. Valg av møteleder 

Hjørdis Jensen Holter foreslår Einar Lockert til møteleder. Forslag enstemmig vedtatt.  

c. Valg av møtesekretær 

Einar Lockert foreslår Marianne Veland til møtesekretær. Forslag enstemmig vedtatt.  

d. Valg av to stemmeberettigede personer til å underskrive protokollen 

 

Einar Lockert foreslår Leif M. Madsen og Hennie B. Riise til å underskrive protokollen. 

Forslag enstemmig vedtatt.  
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3. Årsmelding 2021 

Leder leste opp årsmelding for 2021 og oppfordret så årsmøtet til å komme med innspill 

og/eller spørsmål til denne. Det ble rettet et spørsmål om planlagt særhefte om Haalogaland 

Dampskibselskap vil komme for salg. Det ble henvis til sak om budsjett og arbeidsplan for 

2021 hvor det vil fremkomme at særheftet kommer for salg og er planlagt presentert i eget 

medlemsmøte.  

Ingen øvrige spørsmål eller innspill. Styrets årsmelding for 2021 ble enstemmig vedtatt av 

årsmøtet.  

 

4. Regnskap for 2021 

Kasserer Tore Einar Johansen la fram regnskap for 2021, som også var revidert med 

anbefaling om godkjennelse.  

Ingen spørsmål eller bemerkninger til regnskapet. Årsmøtet godkjenner regnskapet.  

 

5. Kontingent 

Styret ser ikke behov for å øke kontingenten og forslår å beholde den slik den er. Kontingent 

enstemmig vedtatt beholdt.  

 

6. Budsjett 2022 

Kasserer Tore Einar Johansen la fram styrets forslag til budsjett for 2022. Kasserer la i tillegg 

fram eget budsjett for planlagt særhefte om Haalogand Dampskibsselskap.  

Ingen kommentarer eller spørsmål til budsjett 2022. Årsmøtet godkjenner styrets forslag til 

budsjett for 2022.  

 

7. Innkomne forslag  

Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.  

 

8. Arbeidsplan 2022 

Nestleder Marianne Veland la fram arbeidsplan for 2022.  

Arbeidsplan for 2022 vil sendes til medlemmene ved epost og kunngjøres på historielaget 

hjemmeside.  

 

9. Valg etter vedtektene – Valgkomiteen legger fram innstilling 

Leder av valgkomiteen Johnny Kristiansen la frem valgkomiteen sinnstilling. Det ble 

gjennomført valg etter vedtektene.  
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Styret:  

Valgkomiteen innstiller på gjennvalg av Einar Lockert til leder. Leder velges etter vedtekter 

for et år. Innstilling enstemmig vedtatt. 

Valgkomiteen innstiller på gjennvalg av Frode Bygdnes og Marianne Veland til styremedlem 

for årene 2022-2023. Innstilling enstemmig vedtatt.  

Til varamedlemmer innstiller valgkomiteen på gjenvalg av Peter Midbøe og Marte 

Langstrand, samt Steve Nilsen som nytt varamedlem. Varamedlemmer velges etter vedtektene 

for ett år.  Innstilling enstemmig vedtatt.  

Styremedlem Tore Einar Johansen og Hjørdis Jensen Holter var ikke på valg. Styret 

konstituerer seg selv, men valgkomiteen har hatt i tankene de vervene styremedlemenne har i 

dag og mener det er naturlig at de fortsetter i de samme funksjonene.  

Revisorer: 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ottar Nilsen som revisor for årene 2022-2023. 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

Revisor Tore Kulseng var ikke på valg.  

Valgkomite:  

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Andreas Bergland for medlem til valgkomiteen for 

året 2022. Innstilling enstemmig vedtatt. 

Øvrige i valgkomiteen: Hennie B. Riise og Johnny Kristiansen var ikke på valg.  

 

Leder takker av mangeårig varamedlem av styret Leif M. Madsen for arbeidet og 

engasjementet. Madsen tok ikke gjenvalg og styret overrakte han en blomst som takk for 

innsatsen.  

 

Årsmøtet avsluttet kl. 19.45 

 

 

Referent: Marianne Veland 

 

Protokollunderskrivere  

 

Hennie Berghahn Riise      Leif M. Madsen 


