
 

 

 

MØTEPROTOKOLL ÅRSMØTET 2021 

 

Årsmøtet ble holdt 26. mai 2021 kl. 18.00 på grendehuset i Skjelfjord. På grunn av koronapandemien 

har årsmøtet som skulle vært avholdt i februar vært utsatt til nå. 16 personer inkludert styret møtte. 

Styreleder Einar Benjaminsen ønsket velkommen, og møtet gikk deretter over til sakslisten: 

Sak 1/2021 

Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen 

Styreleder foreslo Einar Benjaminsen som møteleder og Eivind Bjørndal og Hans Trodal til å 

underskrive protokollen. Det kom ingen innvendinger og  

Forslagene ble enst. vedtatt. 

Sak 2/2021 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtatt uten anmerkninger. 

Sak 3/2021 

Styrets årsberetning for 2020 
Møteleder leste opp beretningen, og styret fikk ros og applaus fra salen for godt utført arbeid. 

Vedtatt uten øvrige anmerkninger. 

Sak 4/2021 

Revidert regnskap for 2020 og budsjett 2021 
Regnskap og revisjonsberetning samt styrets forslag til budsjett 2021 ble referert. 

Det framkom ingen anmerkninger til dette, og dermed enst. vedtatt. 

Sak 5/2021 

Fastsettelse av kontingent for 2021 
Styret foreslår uendret kontingentsats: 
Medlem kr. 300, Familie kr. 350 og Støttemedlem kr. 150 
Betalt medlemskap gir et gratis eksemplar av Flakstadkalenderen 2022. 

Forslagene ble enst. vedtatt. 

Sak 6/2021 

Aktiviteter og arrangementer for 2021 
Styret orienterte om at arbeidet med logo for Historielaget er i gang. Motivet skal være 

havdelingsmerket. «Malebarisk» i Skrova har oppdraget med utforming. 

Et enstemmig årsmøte tiltrer denne utformingen. 

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å tidfeste andre arrangementer p.g.a. koronarestriksjonene, 

men historisk vandring på Flakstad må kunne gjennomføres i løpet av året. 

Sak 7/2021 

Kalender for 2022 og Vargfot 2021 

Tema for neste års kalender er «Slekt». 

Styret håper å få nok stoff til årbok også i år. Medlemmene ble oppmuntret til å være med på å finne 

både historiefortellere og noen som kan ta intervjuer. 

 



Sak 8/2021 
Valg 
Disse er på valg: 
- Styremedlemmene Leif Normann Solhaug og Kjell Inge Nilsen 
  Valgkomitéens forslag for 2 år: Begge gjenvelges. 
 
- Styreleder: Einar Benjaminsen 
  Valgkomitéens forslag for 1 år: Gjenvelges. 
 
- Varamedlem: Marit Friis Eliassen 
  Valgkomitéens forslag for 2 år: Gjenvelges. 
 

- Revisor: 

  Styrets forslag for 1 år: Asgeir Rottem 

 

- Valgkomité: 

  Styrets forslag for 1 år: Gjenvalg av Hans Trodal og Ragnhild Myklebust 

Samtlige forslag vedtatt uten motforslag 

Sak 9/2021 

Eventuelt 
Det forelå ingen andre saker til behandling. 

Kl. 18.30 

Arrangementet «Hva hendte i Flakstad fra år 1900 til 2000» som var planlagt 25. mars 2020 og ble 

avlyst da, ble nå vist i form av fortellinger og bilder fra hendelsene. 

Møtet hevet kl. 19.30. 

 

Rett utskrift: 

 

Eivind Bjørndal       Hans Trodal 

Sign.        Sign.              

   


