Årsmøtet 2011 - referat
Årsmøtet ble avviklet på grendehuset på Fiskenes 10. november 2011, med rundt 40
frammøtte.
I etterkant av selve årsmøtet holdt Odd Pettersen foredrag om historikk og utvikling på
Fiskenes.
Etter det ble årets årbok lansert.

Årsmøtesaker – sakliste
1. Valg av ordstyrer
Vedtak: Karl Rasmus Dahle.
2. Valg av referent
Vedtak: Idar Nilssen.
3. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes.
4. Årsmelding
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.
Om årsmeldingen: Ved en glipp var det utkastet til årsmelding som var blitt kopiert og omdelt på møtet. Det kom
underveis oppretting på punktet om årboka for 2011 og riktig ordlyd skal være: ”Komiteen består av Odd
Pettersen, Arild Dahle, Evelyn Bakken og Aase Dybwik. Årboka lanseres på årsmøtet som den syvende i rekken
fra det ”nye” historielaget. Evelyn Bakken har laget layout til de to siste utgavene, på samme måte som man gikk
fram med den første i 2005.”

5. Regnskap
Kasserer Jannina Hansen redegjorde for regnskapet som forelå i revidert stand.
Vedtak: Regnskapet godkjennes.
6. Budsjett for 2012
Vedtak: Framlagte budsjett vedtas.
7. Avsetning av tilskuddsmidler til lokalhistoriske formål
Historielaget har de to foregående årene delt ut, etter søknad, kr 50 000 per år til lokale
prosjekter som ivaretar den lokale historia.
Vedtak: Historielaget bevilger kr 50 000 også for året 2012.
8. Vedtektsendring
Av hensyn til regnskapsavslutningen (som ideelt bør skje ved årsskiftet) er det ønskelig at
årsmøtedatoen flyttes (utsettes) til rett etter årsskiftet. Gjeldende vedtekter sier at årsmøtet
skal avvikles innen utgangen av oktober hvert år. Det krever vedtektsendring for å flytte
årsmøtet, og forberedelser til vedtektsendringer må meldes på forhånd. Man ser for seg et eget
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arrangement i månedsskiftet oktober/november fra og med 2013 der årboka lanseres. Dette
innebærer at det ikke kan legges fram avsluttet regnskap på årsmøtet i 2012.
Vedtak: Forslaget godkjennes.
9. Valg
Søren Jacobsen og Aase Dybwik trakk seg fra styret, og valgene ga denne
styresammensetningen i 2012.
Vedtak:
Terje Vollan, Åse – leder.
Styremedlemmer:
Alice Raanes, Sellevoll – ikke på valg
Jannina Hansen, Lovik – gjenvalgt
Solbjørg Joramo, Bleik – gjenvalgt
Werner Johansen, Andenes – ny
Birgit Lund, Strandland – ny
Idar Nilssen, Forfjord – ikke på valg
Varamedlemmer:
Ole Konrad Pettersen – Andenes, ny
Kjersti Åshagen, Dverberg – gjenvalgt
Karl Rasmus Dahle, Stave – gjenvalgt
Styret konstituerer seg på det første styremøtet etter årsmøtet.
Valgkomité:
Kjell Johansen, Bø
Sigurd Øvergård, Nordmela
Evelyn Bakken, Andenes
Revisorer:
Harald Pedersen, Skarstein – gjenvalgt
Helge Lyngra, Andenes – gjenvalgt
Andøy Historielag
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