Årsmøte i Andøy Historielag 24. mars 2022.

Referat
Sak 1: Valg av ordstyrer. Terje Vollan valgt.
Sak 2: Valg av referent. Idar Nilssen valgt.
Sak 3: Godkjenning av innkalling. Ok.
Sak 4: Årsmelding. Ok. I forbindelse med årsmeldingen lanserte John
Helmersen tanker rundt ABBS på Åse. Dette var ikke innmeldt på
forhånd og ble ikke realitetsbehandlet. Innspillet blir behandlet på
førstkommende årsmøte og refereres i sin helhet nedenfor.
Sak 5: Regnskap. Ok.
Sak 6: Kontingent. Uforandret 200,- årlig.
Sak 7: Budsjett for 2020. Ok.
Sak 8: Orientering om 100-årsjubileet for åpninga av Risøyrenna.
Sak 9: Valg. Terje Vollan (leder), Werner Johansen, Jannina Hanssen,
Birgit Lund, Kjell Roald Karlsen, Ole Konrad Pettersen og Walter
Magne Norheim var på valg. Alle tok gjenvalg.
Stein Ivar Johansen tok ikke gjenvalg som revisor, og ble erstattet av
Arild Dahle.
Valgkomitéen består av Harald Pedersen, John Helmersen og Solbjørg
Joramo.
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Kolbjørn Blix er web-ansvarlig.
Innspillet fra John Helmersen, nevnt under sak nr. 4:
Her er om lag i alle fall innholdet i det æ forsøkte å få fram på
årsmøtet om prosjekt historie spinnes omkring det gamle ABBS – og
likeså om Kulturminneplanen: to forskjellige men likavel har det
sammenheng.
1. Da Andøya Aldershjem ble åpna en gang i sommerhalvåret 1962 –
et kvantesprang i vilkåran for omsorgen også da. 60 år tilbake –
åpninga av det nye og flotte Gamlehjemmet – første byggetrinn, der vi
som nå utgjør Eldrebølgen sprang omkring som unga i korridoran.
Det var stor stas, en ut fra datida utrulig standard: her var
sentralvarme, her var bad og ektepar kunne bo sammen her med
tekjøkken og få servert middag og andre måltida. Institusjonen var på
mange måta symbolet på store forandringa i samfunnet, også her: tre
kommuna ble like etter til en Andøy kommune. Næringsgrunnlaget i
endring: ennu for en stor del det gamle fiskarbondesamfunnet med
småbruk der «kjerringa var hest», man ernærte seg av mangesysleri,
feskerian var grunnstamme, men det moderne kom, med etableringa
av flystasjonen ikkje minst. Her bei arbeidsplassa for kvinnfolkan:
ABBS: som en stor og viktig arbeidsplass –husmødrene f.eks. kom ut
i fast arbeid, om enn deltid. Barnetallet i familian gikk ned, etter kvert
bei småbruk lagt ned, de gamle satt igjen i utkantan, mens utfløttinga
bei merkbar etter kvart. Andøy hadde ikkje nådd toppen av
innbyggertall før i 1987/88, men næringsgrunnlaget utover bygden
som betydde at mange bodde der, var svekka. De gamle bei settandes
igjen og mønsteret med at de unge bodde heime eller i nabohuset og
tok vare på deg gamle, bei svekke. Behovet for offentlig omsorg auka.
Mange har derfor også sterke relasjona som pårørende til ABBS, ikkje
berre i Sør-Andøy, men også i nord – kanskje spesielt etter at et
sykehjem på Andenes ble gjort om til såkalt Omsorgsboliger.
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Institusjonen her på Åse, sykehjemmet, er en sentral akse som historia
om Andøy fra 1962 kan spinnes om – en oppgave for Historielaget og
profesjonelle historikere!?
Kan Historielaget starte et prosjekt der man søke Samskap om midla
til forprosjekt – og kanskje også ser på prosjekt for realisering av
intensjonan i Kulturminneplanen. Kommunen gjør ingenting med den
– planen har sannsynligvis hamna neri ei skuffa.
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Stein Ivar Johansen
Haugnesveien 14
8480 Andenes

Andøy Historielag
v/Jannina Hanssen
Lovik
8480 Risøyhamn

REVISJONSBERETNING

Andøy Historielags regnskap for året 2021
Jeg har revidert årsregnskapet for Andøy Historielag for regnskapsåret 2021. Årsregnskapet
består av resultatregnskap og balanse pr. 31.12.21. Jeg viser her til regnskapsoppsettet fra
kasserer.
Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 74 896,81. Historielaget har pr. 31.12.21 en
egenkapital på kr. 387 749,98. Egenkapitalen (i regnskapet) består utelukkende av likvide
midler – innskudd i bank.
Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendig for å kunne bekrefte
at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.
Jeg har hatt tilgang til å kunne kontrollere alle bevegelser på Historielagets bankkonti
(bankutskrifter), og regnskapet er avstemt – og stemmer – med bankens utskrifter.
Jeg har hatt tilgang til det regnskapsmateriell som jeg har ansett nødvendig for min kontroll.
Regnskapet er greit bygd opp, er oversiktlig og lett forståelig. Posteringene synes å være i tråd
med innholdet/fakta på de enkelte bilag.
Regnskapet gir etter min mening et riktig uttrykk for årsresultat og stilling pr. 31.12.21.
Regnskapet er også sammenholdt med budsjettet. På inntektssiden er det mindre inntekter på
kontingenter, men større inntekter på salg. I tillegg er det mottatt koronastøtte. Samlet sett er
inntektene ca 31 000 større enn budsjettert. På utgiftssiden er det samlet sett godt samsvar
mellom regnskap og budsjett. Utgiftene inneholder imidlertid utbetaling av tilskudd (kr
10 000) som ikke var budsjettert (var budsjettert, men ikke utbetalt, i 2020).
Alle utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger antas å være i samsvar med
fullmakter/vedtak. Utgiftsbilagene er attestert/godkjent av leder.
Revisor har ikke innblikk i Historielagets samlede beholdning av bøker i forhold til
produksjon/innkjøp og salg. Jeg forutsetter at Historielaget selv har oversikt/kontroll her.
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Regnskapet for 2021 anbefales godkjent.
Andenes, 05.03.2022
Stein Ivar Johansen
revisor

Styret i Andøy Historielag
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