
Årsmøte 17. februar 2019 kl. 18.00 på Skjelfjord Panorama 
 
15 medlemmer inkludert styret møtte. Møtet startet med to musikkinnslag på trekkspill av 
musikkskoleelev Mekias Rørtveit Mekiassen, hvoretter de frammøtte ble ønsket velkommen. 
 
Møtet gikk deretter over til Sakslisten: 
 
Sak 1. Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen 
Styret foreslo Einar Benjaminsen som møteleder og han foreslo Hans Trodal og Eivind Bjørndal til å 
underskrive protokollen. 
Forslagene enst. vedtatt 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Vedtatt uten anmerkninger. 
 
Sak 3. Styrets årsberetning for 2018. 
Møteleder leste opp beretningen. 
Vedtatt uten anmerkninger. 
 
Sak 4. Revidert regnskap for 2018 og budsjett for 2019. 
Regnskap og revisjonsberetning samt styrets forslag til budsjett 2019 ble referert. 
Det framkom ingen anmerkninger til dette og dermed enst. vedtatt. 
 
Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2019. 
Styrets forslag var kr. 300,- for medlem, kr. 350,- for familie og kr. 150,- for støttemedlem. 
Betalt medlemskap gir et gratis eksemplar av neste utgave av Flakstadkalenderen. 
Forslagene ble enst. vedtatt. 
 
Sak 6. Styrets forslag på en fast årlig godtgjørelse 
Kr. 1.000 til hver av leder og regnskapsfører samt kr. 10.000 til sekretær hvor utarbeidelse av 
kalender og årbok er inkludert ble enst. vedtatt. 
 
Nå ble det pause hvor Historielaget spanderte kaffe og kake på deltakerne mens Kjell Inge leste høyt 
et intervju med Leikny Valle Solstad fra 1995. 
 
Sak 7. Aktiviteter og arrangementer i 2009. 
Styret hadde ikke foreløpig konkrete ting å legge fram, men i diskusjonen kom det fram at det ønskes 
en eller to historiske turer også i år. Det er også sannsynlig at Historielaget vil delta på arrangement i 
forbindelse med Kulturminnedagene til høsten. Medlemmene oppfordres til å komme med flere 
forslag. 
 
Sak 8. Kalender for 2020 og Vargfot 2019 
Styret fortalte at tema for Flakstadkalenderen blir de større gårdene i Flakstad. Det jobbes med stoff 
til årboka, og litt ligger over fra i fjor. Medlemmene oppfordres til å påvirke mulige bidragsytere til 
enten å sende stoff eller ta kontakt med Historielaget. 
 
Sak 9. Valg 
Disse var på valg: 
- Styremedlemmene Leif Normann Solhaug og Kjell Inge Nilsen 
Valgkomitéens forslag: Begge gjenvelges for 2 år. 
Vedtak: Enst. valgt. 



- Styreleder Almar Arntzen 
Almar hadde frasagt seg gjenvalg. 
Valgkomitéens forslag: Turid Aksberg velges som styreleder for 1 år.. 
Vedtak: Enst. valgt. 
 
- Varamedlemmer 
Ingen på valg i år. 
 
- Revisor 
Styrets forslag var gjenvalg av Mona Botolfsen. 
Vedtak: Enst. valgt. 
 
- Valgkomite 
Styrets forslag var gjenvalg av Hans Trodal og Ragnhild Myklebust. 
Vedtak: Enst. valgt. 
 
Sak 10. Eventuelt 
Det var ikke innkommet andre saker til behandling. 
 
 
Møtet hevet kl. 19.30. 
 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
 
Hans Trodal      Eivind Bjørndal 


