
Flakstad historielag avholder 

Årsmøte 4. mars 2018 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 2017 (Se vedlegg) 

4. Revidert regnskap for 2017 og budsjett 2018 (Se vedlegg) 

5. Fastsettelse av kontingent for 2018 
 Styret foreslår uendret: Medlem kr. 250, Familie kr. 300 og Støttemedlem kr. 100 

6. Fast årlig godtgjørelse til leder, sekretær og regnskapsfører 
 Styret foreslår kr. 1.000,- til hver med virkning fra 2018. 
 
7. Aktiviteter og arrangementer for 2018 

8. Kalender for 2019 og Årbok for 2018 

9. Valg 
Disse er på valg: 
- Styremedlemmene Almar Arntzen, Turid Aksberg og Martha Samuelsen 
Valgkomitéens forslag: Alle gjenvelges for 2 år 
- Styreleder Almar Arntzen 
Valgkomitéens forslag: Gjenvelges for 1 år som styreleder 
Varamedlemmer: Marit Meyer og Olaf Angelsen 
Valgkomitéens forslag: Olaf Angelsen gjenvelges for 2 år 
Nytt medlem: Marit Friis Eliassen velges for 2 år 
- Revisor 
Styrets forslag: Mona Botolfsen for 1 år 
- Valgkomité 
Styrets forslag: Gjenvalg av Hans Trodal og Ragnhild Myklebust 

10. Eventuelt 

 

 

Musikkinnslag av elever fra Musikkskolen pluss litt mer. 

Kaffe og kaker fås kjøpt på Friisgården. 

 

Vel møtt! 

Styret 
 



FLAKSTAD HISTORIELAG 

 

Styrets årsberetning for 2017 

 
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 6 styremøter og 
behandlet 21 saker. Utenom styret er Einar Benjaminsen forretningsfører. Det er 51 betalende 
medlemmer ved utgangen av 2017. Protokollen fra hvert styremøte er lagt ut på lagets nettside. 
 
Arrangementer  
Laget har arrangert historisk tur sammen med Lofoten Turlag fra Kilan over Nusfjordheia langs den 
gamle fiskarstien 7. mai med 9 deltakere. Vår andre tur gikk søndag 11. juni i Fredvang-området 
Øyan-Korshavn hvor 12 personer var med på vandringen. 

Laget har også deltatt på Kulturdagen på Torvmuseet på Fredvang 20. august. Her hadde vi utstilling 
av gamle fiskeredskaper og solgte Flakstadkalenderen. Arrangementet var et samarbeid mellom 
Flakstad Husflidslag og Historielaget. Kuling og regn fra nord la en stor demper på 
publikumsoppmøtet, til stor frustrasjon spesielt for Historielaget som hadde sin utstilling i telt. 

22. oktober var vi gjester hos Gimsøy historielag på Bygdetunet med omvisning i de restaurerte 
bygningene og samlingene de hadde arrangert på låven. Så vanket det både kaffe og kaker i huset 
som fram til 1962 hadde vært Barstrand skole. Fra oss deltok 15 medlemmer på turen. 

Kalender  
Flakstadkalenderen for 2018 var klar for salg til Kulturdagen 20. august. Salget tok seg godt opp mot 
slutten av året da 9. klassene ved Ramberg og Vikten skoler sto for salg av 230 kalendere hvor de 
tjente 50 kroner per kalender. Årets utgave ble svært populær, vi har solgt vel 300 eksemplarer og 
har bare et fåtall igjen. 

Årboka Vargfot 2017 
Et stort arbeid er lagt ned i utgivelsen av lagets første årbok. Den ble på 98 sider med 20 fortellinger 
og trykt i 250 eksemplarer. Boka fikk en god mottakelse, og opplaget er nå utsolgt. Bidragsyterne har 
fått et gratis eksemplar tilsendt/utlevert. Dessverre ble det oppdaget at i en del bøker løsnet en del 
sider. Dette var en feil fra trykkeriet som hadde oppstått under innbindingen. Alle kjøpere som har 
reklamert til oss har fått ny bok, og vi beklager så mye dette som vi ikke var herre over. Styret er 
allerede i gang med planlegging av neste utgave. 

Investeringer 
Styret har gått til innkjøp av et partytelt på 3x6 meter til bruk når laget skal delta på utendørs 
arrangementer. Kostprisen på dette var 4.500. Det er også investert i bærbar betalingsterminal. 

Økonomi 
Regnskapet føres etter kontantprinsippet hvilket vil si at inntekter og utgifter bokføres etter hvert 
som de påløper. I og med at størstedelen av kalender og bøker selges ved slutten av året, vil en del 
innbetalinger fra dette komme som inntekt først neste år. 
Driftsregnskapet for 2017 viser sum inntekter på kr. 98.292 og utgifter på kr. 39.536 hvilket gir et 
overskudd på kr. 58.756. I tillegg er Flakstads andel av Bygdebokfondet vi hadde felles med 
Moskenes på kr. 226.646 overført Historielaget og tatt inn i regnskapet. Lagets egenkapital 31.12.17 
utgjør med det kr. 334.833. 
 



Nettsiden 
Også i år har det vært vanskelig å komme skikkelig i gang med gårdshistoriene, og det 
skyldes at det er vanskelig å få engasjert historikere. Imidlertid er noe nå nesten klart, og de 
første gårdene vil få utlagt sin historie med det første. 
Vi vil også legge inn historisk stoff som har vært publisert blant annet i våre kalendere der 
det passer med gårdene. 
 
Takk 
Styret vil takke alle tillitsvalgte, medlemmer og andre som har deltatt og stilt opp når det 
trengtes. Vi oppfordrer også medlemmene til å verve nye medlemmer. Innmeldingsskjema 
finnes på nettsiden. 
 
Dato: 07.02.2018 
 
Almar Arntzen   Turid Aksberg Martha Samuelsen Leif Normann Solhaug Kjell Inge Nilsen 
        Leder     Nestleder 



 
 
 

Regnskap 2017 for Flakstad Historielag (2. driftsår) 
 
 

 
Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 

 
     

Inntekter      
Medlemskontingent 12 150 10 000 8 650 
Salg av kalender/bok 84 902 45 000 10 600 
Andre inntekter 1 240 1 000 30 
Sum inntekter 98 292 56 000 19 280 

 
     

Utgifter      
Trykking bok/kalender 27 750 30 000 11 138 
Honorar leder 0 0 0 
Utgift ved møter 1 083 2 000 0 
Porto og annonser 378 2 200 0 
Investeringer 5 029 5 000 7 545 
Bankomkostninger 625 800 261 
Drift hjemmeside 4 671 5 000 4 404 
Sum utgifter 39 536 45 000 23 348 

 
     

Driftsresultat 58 756 11 000 -   4 068 
    
Andel MF Historielag* 226 645 190 500 53 500 
Egenkapital 01/01  49 432    
Egenkapital 31/12 334 833  49 432 
 
 
 
* Oppgjør av felles bygdebokkonto med Moskenes historielag. Kr. 190.500 gjelder fond fra 
Flakstad kommune og resten opptjente renter gjennom årene med fellesskap. 
 
 
 
Napp, den 21. januar 2018  
Einar Benjaminsen 



 
 
 
 

Budsjett 2018 for Flakstad Historielag 
Styrets forslag 
 
 

 
Budsjett 2018 

 
  

Inntekter   
Medlemskontingent 14 000 
Salg av kalender og årbok 90 000 
Andre inntekter 1 000 
Sum inntekter 105 000 

 
  

Utgifter   
Trykking kalender og årbok 39 000 
Honorar leder/sekretær/forretningsfører 3 000 
Utgift ved møter 3 500 
Porto og annonser 2 000 
Nyanskaffelser 5 000 
Bankomkostninger 750 
Drift hjemmeside 4 750 
Sum utgifter 58 000 

 
  

Resultat 47 000 
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