
Flakstad historielag avholder 

Årsmøte 26. februar 2017 kl. 18.00 på Friisgården, Ramberg 

Saksliste 

1 . Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Styrets årsberetning for 2016 (Se vedlegg)

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

5. Fastsettelse av kontingent for 2017
Styret foreslår uendret: Medlem kr. 250, Familie kr. 300 og Støttemedlem kr. 100.

6. Aktiviteter og arrangementer for 2017

7. Kalender for 2018 og Årbok for 2017

8. Valg
Disse er på valg:
- Styremedlemmene Leif Normann Solhaug og Kjell Inge Nilsen
Valgkomitéens forslag: Begge gjenvelges for 2 år
- Styreleder Almar Arntzen (Bare som styreleder, 1 år igjen som styremedlem)
Valgkomitéens forslag: Gjenvelges for 1 år som styreleder
- Revisor
Valgkomitéens forslag: Håvard Dahl
- Valgkomité
Styrets forslag: Gjenvalg av Hans Trodal og Ragnhild Myklebust

Musikk av elever fra Musikkskolen pluss litt historiske innslag. 

Kaffe og kaker fås kjøpt på Friisgården. 

Vel møtt! 

Styret 



Styrets årsberetning for 2016 
Flakstad historielag ble stiftet 24. april 2016 etter at det felles Moskenes og Flakstad historielag, i 
henhold til vedtak i ekstraordinært årsmøte samme dag, var oppløst. 

Styret 
Styret har bestått av leder Almar Arntzen, nestleder Turid Aksberg, Martha Samuelsen, Leif-Normann 
Solhaug og Kjell Inge Nilsen som også fungerer som sekretær. Det har vært avviklet 3 styremøter og 
behandlet 13 saker. Utenom styret er Einar Benjaminsen kasserer og regnskapsfører. 
I tillegg har Leif-Normann deltatt på et møte i Bygdebokkomitéen for Flakstad og Moskenes. Denne 
komitéen vedtok å oppløse seg selv. 
Laget har ca. 60 medlemmer. 
 
Arrangementer 
Laget har arrangert historisk tur sammen med Lofoten Turlag fra Nusfjord mot Nesland den 8. mai og 
Markjorda til Vester Kvalvik den 26. juli. Dessuten tur fra Vikten til Hornneset 1. juni med Flakstad i 
farta. 
Bildevisning av et 60-talls gamle bilder fra Flakstad på Solhøgda 18. oktober for beboerne der. 
Mimrekveld på Ramberg med U.L. Lysbøen med foredrag om opphavet til gårdsnavnene i Flakstad. 
 
Kalender 
Flakstadkalenderen for 2017 var klar for salg i oktober. Den ble trykket i 270 eksemplarer, og er stort 
sett utsolgt.  
 
Nettsiden www.flakstadhistorielag.no 
Styret har siden starten hatt fokus på at medlemmene skal være orientert om hva styret foretar seg 
og sakene som behandles. Derfor har protokollen fra hvert styremøte vært lagt ut på lagets nettside 
umiddelbart etter hvert møte. Vi har også laget nyheter om de arrangementene laget har deltatt i. 
Under hver gård er det nå publisert opphavet til gårdsnavnet sammen med et eldre foto fra gården. 
Gårdshistoriene er under arbeid, og vil bli publisert etter hvert som de er klare. I mellomtiden legges 
ut enkelthistorier fra steder vi har tilgang på stoff fra. 
 
Økonomi 
Regnskapet føres etter kontantprinsippet hvilket vil si at inntekter og utgifter bokføres etter hvert 
som de påløper. Oppgjør for salg av kalender med ca. 15.000 kroner er mottatt etter årsskiftet, og 
blir derfor inntektsført for 2017. 
Regnskapet for 2016 viser sum inntekter på kr. 72.780 og utgifter på kr. 23.346 hvilket gir et 
overskudd på kr. 49.432. Dette er også lagets egenkapital 31.12.16 da dette er første driftsår. I 
inntektene inngår andelen fra driftskontoen i Moskenes og Flakstad historielag som ble oppløst i 
2016 med kr. 53.500. Egenkapitalen står i sin helhet på konto i Sparebank1 Nord-Norge. 
 
Bygdebokfondet 
Midlene til bygdebokfondet kr. 190.500 fra Flakstad kommune er vedtatt av kommunestyret overført 
til Flakstad historielag for utarbeidelse av en digital bygdebok. Laget vil fortsette arbeidet med disse 
planene. 
 
Planer for neste år 
Arbeidet med kalender for 2018 er i gang og vi beregner den i salg utpå høsten. 
Det er også under utarbeidelse ei årbok for 2017 som en egen komité har som oppdrag. Denne 
tenkes å komme i salg før jul. 
Også i år blir det en fellestur med Lofoten Turlag, denne gang den gamle veien over Nusfjordheia. I 
juni blir det en historisk vandring i Fredvangområdet. 
 
 
Dato: 02.02.2017 
 
Almar Arntzen   Turid Aksberg Martha Samuelsen Leif Normann Solhaug Kjell Inge Nilsen 
        Leder     Nestleder 



 
 
 
Flakstad Historielag –  Regnskap 2016 og budsjett 2017 
 
 
 

 Regnskap 2016 Budsjett 2017 
Etablering av konto  0  
     
Inntekter     
Medlemskontingent 8 650 10 000 
Salg av kalender 10 600 25 000 
Salg årbok  20 000 
Andel MF Historielag 53 500 *) 190 500 
Andre inntekter 30 1 000 

Sum inntekter 72 780 246 500 

     
Utgifter     
Trykking av kalender 11 138 15 000 
Trykking årboka  15 000 
Utgift ved møter 0 2 000 
Porto og annonser 0 2 200 
Investeringer 7 543 5 000 
Bankomkostninger 261 800 
Drift hjemmeside 4 404 5 000 

Sum utgifter 23 346 45 000 

     
Resultat 49 432 201 500 

     
Saldo 31/12 49 432  

 
 
Napp, den 21. januar 2017  
Einar Benjaminsen 
 
*) Flakstad kommunes andel av Bygdebokfondet, se styreberetning. 
Forslaget til budsjett for 2017 er vedtatt av styret i sak 9/2017. 




