Protokoll

ÅnsruØTET

zOLg Harstad historielag

Årsmøtet ble avholdt den 21. februar 2019 kl. 19:00 på Sør-Troms museum. Tilstede 46 stk.

Dagsorden:

1)

1)
?l
3)
4\
5)
6)
7)
8)
9)

Åpning ved leder
Konstituering

Årsmelding 20L8
Regnskap for 201"8 med revisorberetning
Kontingent 20L9
Budsjett
lnnkomne forslag
Arbeidsplan
Valg

ÅPNTNG

Leder av historielaget, Andreas Bergland, åpnet årsmøtet presis og ønsket de oppmøtte

velkommen. Det ble gitt en kort orientering om rammene for Årsmøtet med bl.a. utnevning
av æresmedlem. Etter årsmøtet vil deltagerne få et foredrag fra Gunn-Ellen Rye Krøtøy og
Ranveig Kildal Ramtvedt fra Harstad kommune som vil orientere om kulturplan og
kulturminneplan. Videre at det ville bli sosialt sarnvær etterpå nede i kafeen.
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KONSTITUERTNG

a.

Leder orienterte om kunngjøring av årsmøtet og spurte om innkallinga kunne

godkjennes. lnnen innvendinger fremkom og innkallinga ble godkjent.
Sakslista ble også godkjent.

b. Valg av mØteleder. Salen foreslo leder til å lede årsmøtet. lngen andre forslag,
så Andreas Bergland fikk i oppgave å lede Årsmøtet.

c.

Forslag på sekretær ble Frode Bygdnes foreslått. Han ble valgt.

d. Til å skrive under på protokollen

ble Hjalmar Larsen og lnger Bye valgt.

Æresmedlem
Styret hadde vedtatt å utnevne Vidkunn Eidnes som æresmedlem i laget. Etter
konstitueringa fikk Frode Bygdnes oppdraget med å overlevere diplomet til
æresmed lemmet. Etter denne seremon ien fortsatte årsmøteforhand I i ngene.
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ÅRsrurlorNc zo18
Leder leste opp årsmeldinga. Noen skrivefeil ble korrigert.
Årsmøtet tok styrets årsmelding til orientering.

4l

REGNSKAP

for 2018 m/revisorberetning

Som økonomiansvarlig la Tore Einar Johansen frem regnskapet som også var revidert.

Årsmøtet godkjente regnskapet.
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KONTTNGENT 2019

Styret innstiller på uendret kontingentsatser da laget har solid økonomi. Det
fremkom ingen andre forslag, så kontingentsatsen ble vedtatt opprettholdt.

6)

BUDSJETT 2019

Tore EinarJohansen la frem forslag til budsjett bygd på regnskapet. Årsmøtet sa seg
fornØyd med budsjettet.
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TNNKOMNE FORSLAG
Det var ikke kommet inn noen forslag

til den oppsatte fristen, heller ikke etterpå.

Derfor går dette punktet ut.

8) ARBETDSPLAN 2019
Styret la frem et forslag til arbeidsplan. Denne ble gjennomgått og utdypet.
Det kom forslag om å kontakte Slektshistorisk forening for å vurdere mulig samarbeid
for turer.
Årsmøtet tok arbeidsplanen til orientering.

9) VALG
Johnny Kristiansen la frem valgkomiteens forslag. lnnstillinga ble godt mottatt.
Som ny leder ble Einar Lockert valgt for et år.
Som styremedlem ble Tore Einar Johansen gjenvalgt, da for 2 år.
Som nytt styremedlem bla Hjørdis Jensen Holter valgt for 2 år.
Som vara ble Elsa Floer, Leif M. Madsen gjenvalgt, og som ny 3.vara ble Peter

Midtbøe valgt.
Som revisor ble Tore Kulseng gjenvalgt for 2 år.
Som ny til valgkomiteen ble Andreas Bergland og Bodil Kulseng valgt for 3 år.
Alle valgene var enstemmig.
De andre styremedlemmene og vervene var ikke på valg.
Foruten leder, så konstituerer styret seg selv.
Etter valget fikk de som gikk ut av styret oppmerksomhet og blomster. Og den nye lederen
takket for tilliten. Årsmøte var awiklet til kl. 19:45
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