Årsmøte 4. mars 2018 kl. 18.00 på Friisgården, Ramberg
17 medlemmer møtte. Møtet startet med musikkinnslag på fiolin av 2 rekrutter i
musikkskolen etterfulgt av sang av Fredrik Karlsen og kulturskolelærer Grzegorz Baryga
hvoretter nestleder Turid Aksberg ønsket velkommen.
Møtet gikk deretter over til Sakslisten:
Sak 1. Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen
Vedtak: Einar Benjaminsen valgt som møteleder og Marit Friis Eliassen og Steinar M. Friis til å
underskrive protokollen.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksliste med vedlegg var utsendt per e-post til samtlige registrerte medlemmer.
Vedtak: Begge deler enst. godkjent.
Sak 3. Styrets årsberetning for 2017
Møteleder leste opp styrets årsberetning. Det framkom ingen spørsmål eller anmerkninger til denne.
Vedtak: Enst. godkjent
Sak 4. Revidert regnskap for 2017 og budsjett 2018
Vedtak: Revisjonsberetningen ble framlagt på møtet, og regnskap og budsjett ble enst. godkjent.
Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2018
Styret foreslår uendret: Medlem kr. 250, Familie kr. 300 og Støttemedlem kr. 100.
Fra salen ble det stilt spørsmål om at kontingentsatsene kanskje burde økes, men det ble ikke stilt
forslag om dette til avstemming.
Vedtak: Styrets forslag ble enst. godkjent
Sak 6. Fast årlig godtgjørelse til leder, sekretær og regnskapsfører
Styret foreslår kr. 1.000,- til hver med virkning fra 2018.
Vedtak: Det framkom ingen kommentarer eller motforslag, og styrets forslag ble enst. godkjent.
Sak 7. Aktiviteter og arrangementer for 2018
Kjell Inge orienterte om at styret har planlagt historisk vandring på Vester Nesland og i Selfjord i løpet
av året. Nærmere datoer vil bli kunngjort. Han fortalte også om at lagets nettside er oppdatert med
en god del stoff i vinter. Gården Strømøy har også fått sin gårds- og slektshistorie utlagt på nettsiden,
en god begynnelse til ei digital bygdebok hvor flere gårder kommer etter.
Sak 8. Kalender for 2019 og Årbok for 2018
Styret planlegger både kalender og årbok. Kalenderen vil ha havnene i Flakstad som tema, og de
fleste bildene er allerede plukket ut.
Noe stoff til ny årbok foreligger, men vi må arbeide aktivet for å få tilført mere nytt stoff.
Sak 9. Valg
Disse var på valg:
- Styremedlemmene Almar Arntzen, Turid Aksberg og Martha Samuelsen
Valgkomitéens forslag: Alle gjenvelges for 2 år.
Vedtak: Enst. valgt.
- Styreleder Almar Arntzen
Valgkomitéens forslag: Gjenvelges for 1 år som styreleder.
Vedtak: Enst. valgt.

Varamedlemmer: Marit Meyer og Olaf Angelsen
Valgkomitéens forslag: Olaf Angelsen gjenvelges for 2 år.
Nytt medlem: Marit Friis Eliassen velges for 2 år.
Vedtak: Enst. valgt.
- Revisor
Styrets forslag: Mona Botolfsen for 1 år.
Vedtak: Enst. valgt.
- Valgkomité
Styrets forslag: Gjenvalg av Hans Trodal og Ragnhild Myklebust
Vedtak: Enst. valgt.
Sak 10. Eventuelt
Det var ikke innkommet andre saker til behandling.
Møtet hevet kl. 19.10.
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