
PROTOKOLL

Den 26. februar 2017 kl. 18.00 holdt Flakstad historielag sitt arsm0te pa Friisgarden, Ramberg

Til stede var styret som bestar av Almar Arntzen, leder, Turid Aksberg, nestleder, Marta Samuelsen,
Leif-Normann Solhaug og Kjell Inge Nilsen, sekretaer. I tillegg m0tte 11 medlemmer.

Saksliste

1. Valg av m0teleder og 2 til a underskrive protokollen.
Enst.vedtak: Einar Benjaminsen velges som m0teleder og Arild Thorbj0rnsen og Olav Torbj0rnsen til a

underskrive protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det framkom ingen kommentarer til dette, og innkalling og dagsorden anses godkjent.

3. Styrets arsberetning for 2016 (Se vedlegg).
Styreleder leste opp arsberetningen fra styret. Enstemmig godkjent.

4. Regnskap for 2016 og budsjett 2017 (Se vedlegg).

Revisjonsberetning ble framlagt pa m0tet. Styrets regnskap og forslag til budsjett enst. vedtatt.

5. Fastsettelse av kontingent for 2017.

Styret foreslar uendret: Medlem kr. 250, Familie kr. 300 og St0ttemedlem kr. 100.

Styrets forslag enst. vedtatt.

6. Aktiviteter og arrangementer for 2017.

Sa tidlig pa aret er det vanskelig a ha oversikt over hva man kan fa til. Det som er klart er en historisk

fellestur i samarbeid med Lofoten Turlag fra Kilan over Nusfjordheia 7. mai.
Det blir ogsa en historisk vandring i Fredvangomradet f0rst i juni.

Det ble ogsa stilt sp0rsmal fra salen om hva som blir videre framgang i arbeidet med ei digital bygdebok
etter at den felles kommunalt oppnevnte bygdebokkomiteen ble opp!0st. Flakstad kommune har godkjent
at midlene som var utbetalt til den komiteen blir overf0rt til Flakstad historielag for a komme videre med
dette arbeidet. Siden dette skjedde like f0r jul, har styret fore!0pig ikke diskutert noe i denne saken.

7. Kalender for 2018 og Arbok for 2017.

Styret orienterte om at kalenderen for 2017 er omentrent utsolgt, og det planlegges ny for neste ar.
Styret har satt sammen en komite til a arbeide med Arbok for 2017, og arbeidet er godt i gang. Boka

beregnes a komme ut til h0sten.

8. Valg - Disse er pa valg:

- Styremedlemmene Leif Normann Solhaug og Kjell Inge Nilsen
Valgkomiteens forslag: Begge gjenvelges for 2 ar. Enst. vedtatt.
- Styreleder Almar Arntzen (Bare som Styreleder, 1 ar igjen som styremedlem)
Valgkomiteens forslag: Gjenvelges for 1 ar som Styreleder. Enst. vedtatt.
- Revisor
Valgkomiteens forslag: Havard Dahl. Enst. vedtatt.

- Valgkomite
Styrets forslag: Gjenvalg av Hans Trodal og Ragnhild Myklebust. Enst. vedtatt.

Elever fra Musikkskolen under ledelse av Kristina Suni underholdt med vakker fiolin- og pianomusikk
f0r arsm0tet tok til. En hjertelig takk til dem.
I kaffepausen h0rte vi pa et par av Dagmar Blix sine radioforedrag fra 1960-tallet.

M0tet hevet kl. 19.30.
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