
Protokoll for Årsmøtet Harstad historielag 
Torsdag 27.mai 2021 kl 19:00 på kantina til Sør-Troms museum, Trondenes. 

Til stede: 13 personer 

Saksliste:  1) Åpning 

   2) Konstituering  

3) Beretning 

4) Regnskap 

5) Budsjett 

6) Kontingent 

7) Forslag 

8) Arbeidsplan 

9) Valg 

 

 

1) ÅPNING 

Leder Einar Lockert åpnet møtet presis kl. 19 og beklaget seint årsmøtet som skyltes et annerledes år 

der corona-pandemien har satt dagsorden. Han håpet at vi nå ville starte en mer normal virksomhet. 

 

2) KONSTITUERING 

Godkjenning innkallinga og saksliste. Ingen innvendinger, denne ble godkjent 

Valg av møteleder. Einar Lockert ble foreslått av salen. Det ble enstemmig vedtatt.  

Sekretær Frode Bygdnes valgt. 

Til å underskrive protokoll ble Andreas Bergland og Torill Bille valgt. 

 

3) ÅRSRAPPORT 2020 

Leder leste opp årsberetninga for 2020.  

Det ble spurt om hvor mange æresmedlem laget har. Vi har 3 æresmedlemmer.  

Gaven til sykehjemmene ble positivt kommentert, men vi burde ha fått mer mediedekning på dette 

tiltaket. 

Harstad historielag var pådriver med kulturminneplan. Status, usikkert, men vi er nok på etterskudd, 

vært stille dessverre. Laget bør etterspørre fremdriften.  

Styrets beretning ble enstemmig godtatt av årsmøtet. 

 

4) ØKONOMI.  

Økonomiansvarlig Tore Einar Johansen la frem regnskapet, som også var revidert med anbefaling om 

godkjennelse. 



Bokproduksjonen ble diskutert. Årboka bærer seg. Og vi har årbøker og særhefter på lager for salg.  

Årsmøtet godkjenner regnskapet med et overskudd på kr. 123.345,56 

 

5) BUDSJETT 

Økonomiansvarlig la frem forslag til budsjett. Årsmøtet diskuterte behovet for annonser i avisene om 

lagets virksomhet. Det er viktig å markere historielaget i media, men det kan gjøres med artikler og 

oppslag. Stoff og artikler til årbøkene er basert på frivillige bidrag. Styret har gjort et unntak da 

forfatteren ikke har noe forbindelse til Harstad og redaksjonen ønsket bidraget. Derfor er det satt 

opp utgifter til artikkel denne ene gangen. Det gjelder årboka for 2021. Budsjettet er satt opp for et 

overskudd på kr. 30.000,- Det trengs for utgivelse av bl.a. nytt særhefte. 

 

6) KONTINGENT 

Styret ser ikke behov for å øke kontingenten. Styrets forslag er å beholde kontingenten. Kommunen 

skal ha ros for støtte som økonomisk bidrag og kjøp av årbøker. Vi har ikke en anstrengt økonomi, og 

vi har hatt litt redusert aktivitet og tilbud til medlemmene. Det vil derfor være galt å øke 

kontingenten nå.  

Kontingenten vedtatt beholdt. 

 

7) INNKOMNE FORSLAG 

Sekretær Frode Bygdnes la frem styrets forslag på nytt æresmedlem.  Leif Arne Heløe ble vedtatt 

opptatt som æresmedlem ved akklamasjon 

 

8) ARBEIDSPLAN 

Nestleder Marianne Veland la frem Arbeidsplan for 2021. Det blir ikke vårtur, men vi våger oss på 

høsttur, dvs byvandring med Peter Midbøe om geologi i Harstad sentrum. Turen blir den 18 sept.  

Høstmøte vil bli om Holmboe-slekta. I november blir det Årboklansering. Årbokredaksjonen ligger 

godt an med årets årbok.  

Vi arbeider med et større helgeseminar våren 2022 der vi inviterer alle lokalhistorielagene rundt oss 

for å samtale om sagahistoria vår i forbindelse med 1000-års jubileet som skal markeres i vårt 

område i 2023.  Vi tenker og at dette også kan bli et emne til nytt særhefte.  

Årsmøtet fant arbeidsplanene både realistisk og spennende. 

 

9) VALG  

Leder av valgkomiteen Johnny Kristiansen la frem valgkomiteen sinnstilling. Valgkomiteen innstiller 

på gjenvalg til alle vervene i styret som er på valg. Årsmøtet vedtok innstillinga enstemmig. Dvs: 

Leder Einar Lockert valgt for 1 år 



Nestleder Marianne Veland valgt i 2020 for 2 år. 

Kasserer Tore Einar Johansen valgt for 2 år. 

Sekretær Frode Bygdnes valgt i 2020 for 2 år. 

Styremedlem Hjørdis Jensen Holter valgt for 2 år. 

Vara Marte Langstrand valgt for 1 år 

Vara Leif Mikal Madsen valgt for 1 år 

Vara Peter Midtbøe valgt for 1 år. 

 

Valgkomiteen meldte at Bodil Kulseng ønsket å trekke seg. I stedet for henne velger årsmøtet Hennie 

B. Riise som nytt medlem i valgkomiteen for 2 år. Johnny Kristiansen godtok å sitte et år til.  

Årsmøtet avviklet kl. 19:55 

 

 

Frode Bygdnes, 

Referent 

 

 

Protokollunderskrivere:  Andreas Bergland    Torill Bille 


