
HARSTAD HISTORIELAG 

 

Referat fra 

Årsmøtet i Harstad historielag, 11. februar 2016, kl. 19.00 på Sør-Troms museum, 

Trondenes. 

22 personer møtte. 

Sak 1.Åpning ved leder. Lederen i historielaget, Asbjørg Raanes, ønska velkommen til 

årsmøtet. 

Sak 2.  Konstituering.  

-  Innkalling til årsmøtet og dagsorden godkjent. 

-  Møteleder: Frode Bygdnes. 

-  Referent: Torny Nikolaisen. 

-  Til å underskrive protokollen: Inger Bye og Hjalmar Larsen. 

Sak 3.  Årsmelding. 

Asbjørg Raanes la fram årsmeldinga for 2015. 

Fra denne årsmeldinga: 

Det har vært 6 arrangementer for medlemmene dette året. 

Tema: 

1. «Allmenningr» og planene Sør-Troms Museum har for dette prosjektet.  

     v/ Tore Einar Johansen. På STM, 12.02.15. 

2.  Nordnorsk metallsøkerforening v/ Rune Isaksen. Om foreningens virksomhet, hva som er  

     funnet – og interessant utstilling av noen av funnene. Kommentarer v/Tore Einar Johansen.  

     På STM 10.04.15. 

3.  Fredsseminar 8. – 10. mai 2015: «Trondenesleiren og Finnmarkkontoret 1945-1951». 

     Et samarbeid mellom Troms hist.lag, HHL og Trondenes historiske senter – på Trondenes. 

4.  Høstturen, 29. august 2015, til Nyksund og Vesterålen. En opplevelsesrik dagstur for de 19 

     personene som var med. 

5.  Boka «XU-201. Motstandskampen i Hålogaland 1941-1945», er skrevet av Jan Petter 

     Pettersen fra Narvik. Presentert og kommentert for et engasjert publikum på møtet på  

     STM, 05.10.15. 

6. 18.11.15: Røkenes Gård. Bodil Kulseng som vokste opp her, viste fotos og fortalte om   

    skikker og tradisjoner både på denne gården – og i en større sammenheng. På samme møte: 

    Årbokredaktør Bjørn Hall-Hofsø presenterte «Årbok for Harstad 2015». 

- I tillegg til  dette: I et samarbeid med Harstad kommune ved «Den kulturelle 

spaserstokken», Rutebilhistorisk forening og HHL ble det organisert byvandring 13. juni 

2015. Nestleder i HHL, Frode Bygdnes var guide. 

- HHL er medlem i Landslaget for historielag, LLH, og Troms historielag,THL. Frode 

Bygdnes er styremedlem og Asbjørg Raanes er medl. i valgkomiteen i THL 

- Gunnar Ag representerte HHL på den årlige kulturkonferansen arr. av Kulturdepartementet. 

- Asbjørg Raanes deltok på møte i Troms fylkes kulturforum der det dette året ble satt søkelys 

på «Rom for kultur». 

- HHL støttet «Byen Harstads venner» med 4000 kroner som annonsestøtte. 

- I 2015: 11 ordinære styremøter og flere telefonmøter/ uformelle møter etter behov. 



Pr. 31.12.2015 hadde Harstad historielag totalt 125 medlemmer (77 enkelt, 23 par og 2 

æresmedlemmer). Netto tilgang på 3 nye medlemmer. 

- Sluttord i årsmeldinga fra leder: «Harstad historielag står som en solid organisasjon. Styret 

ønsker å løfte fram den immaterielle kulturarven med perspektiver på kompetanse, det 

skrevne ord, lokalhistorie og dokumentasjon. Årboka vurderes av styret å framstå som et 

kvalitetsprodukt og er utvilsomt et viktig bidrag til vår felles hukommelse fra eget 

nærområde». 

Kommentar fra årsmøtet: Fyldig og god årsberetning. Enstemmig godkjent. 

Sak 4. Regnskap for 2015. Kassereren Gunnar Ag la fram og kommenterte Regnskap 2015, 

Noter til resultatregnskapet og Balanse 2015 for Harstad historielag. Årsresultat/ overskudd  

kr 15. 818,02. Dette er tillagt lagets egenkapital som pr 31.12.2015 utgjør kr 141.295,67. 

Kassereren betegna økonomien som meget god. Samtlige medlemmer har betalt kontingenten.  

Møteleder leste deretter opp Revisjonsberetning 2015 som konkluderte med at «Regnskapet 

gir et riktig uttrykk for lagets resultat for 2015 og vi anbefaler årsmøtet å godkjenne årets 

regnskap.» Datert 28. januar 2016, og undertegnet av Randi Nilsen og Ivar Jensen Holter. 

Regnskapet for 2015 vart etter dette enstemmig godkjent av årsmøtet. 

Sak 5. Kontingentfastsetting for 2016. Denne blir uforandra: kr 350,- for enkeltmedlemmer, 

kr 500,- for par. 

Sak 6. Budsjett for 2016. Kassereren Gunnar Ag la fram styrets forslag til budsjett for 2016. 

Budsjettert Resultat kr 36 250,00 (Inntekt kr 241 450,00. Utgift: kr 206 200,00). 

I grunnlaget for beregninga er prisen for årboka hevet fra kr 200,- til kr 220,- pr eksemplar.  

Medlemskontingenten må betales innen 30.04.2016. 

Budsjettforslaget skal være retningsgivende for arbeidet i laget i 2016, og årsmøtet godkjente 

det. 

Sak 7. Innkomne saker. Styret har ikke mottatt noen henvendelser. 

Sak 8. Lovendring.  Det er ikke kommet noen forslag til styret om lovendring. 

Sak 9. Arbeidsplaner for 2016. Leder la fram styrets forslag til arbeidsplaner for 2016: 

Harstad historielag har tidligere gitt ut 3 faktahefter. Sigurd Stenersen har foreslått å samle ca 

20 artikler om samiske forhold i lokalsamfunnet, presentert i «Årbok for Harstad» over flere 

år, og utgi dette i et nytt særhefte. Økonomisk støtte søkes eksternt fra f.eks. Sametinget, 

Troms fylkeskommune, Sparebanken 1 Nord-Norge. Forslaget oversendes det nye styret til 

behandling. 

Styret har sett på HHLs turtilbud opp mot kostnadene og turtilbud fra andre orgnisasjoner, 

samt det profesjonelle turistmarkedet. Styret ønsker innspill fra medlemmene om det fortsatt 

er interesse for vår- og høstturer, og om det er aktuelt å planlegge 2-dagersturer. 

Forslag til møteplan og turforslag på årsmøte 2016: 

April: Medlemsmøte: Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber v/Harstad 

            Motorhistoriske Klubb 

Vårtur: Alt.1: Skjærstad Sildoljefabrikk. Nyoppusset. Eier: Sør-Troms Museum. 

            Alt. 2: Farstad museum i Tennvassåsen. 150 år med gårdshistorie. 

            Alt.3: «Slottet» i Harstadbotn. Historisk utkikks- og varslingssystem, med varder og 

                       bygdeborg i Toppsundet/Vågsfjorden. 



Høsttur: Kraftstasjonene i Sør-Troms/Ofoten: Gausvik, Grovfjord og Gratangen. 

              Kraft- og industrihistorie, arkitektur med mer. 

Oktober: Medlemsmøte: Svein Lund: Gruveindustrien i Sør-Troms og Vesterålen. 

November: Presentasjon av ny Årbok for Harstad. 

Forslaget til arbeidsplan godtatt som ei orientering til årsmøtet og retningsgivende for arbeidet 

i historielaget i 2016. 

Sak 10. Valg. 

Valgkomiteen: Gunvor Rasmussen, Torny Nikolaisen og Bjørn Hall-Hofsø har levert si 

innstilling. Alle forslag enstemmig vedtatt, 

Harstad historielag sine tillitsfolk for neste periode blir: 

Leder:   Asbjørg Raanes  2016-2017 

Styrerepresentanter:   Frode Bygdnes  2016-2018   

   Rigmor Fuhr   2015-2017   

   Tore Einar Johansen  2015-2017 

   Randi Kleppe   2016-2018 

Vararepresentanter: Elsa Floer   2016-2017 

   Torill Bille   2016-2017 

   Rolf Varmedal  2016-2017 

Revisor:  Randi Nilsen   2015-2017 

   Ivar Jensen Holter  2015-2017 

Valgkomité:  Torny Nikolaisen  2015-2017 

   Bjørn Hall-Hofsø  2015-2018 

   Gunvor Rasmussen  2016-2019 

 

 

Under sakene med regnskap og budsjett ble kasserer Gunnar Ag rost for utmerket arbeid. 

Møteleder vart takka for god jobbing. 

 

 

 

Torny Nikolaisen /s./ 

referent 

   

Protokollunderskrift:  Inger Bye /s./   Hjalmar Larsen /s./                                                                                                                           

 

 


