
FLAKSTAD HISTORIELAG 
Styrets årsberetning for 2020 

 
Styret 
Styret har bestått av leder Einar Benjaminsen, nestleder Leif-Normann Solhaug, Almar Arntzen, Turid 
Aksberg og Kjell Inge Nilsen som har fungert som sekretær. Leder Einar Benjaminsen fungerer 
fortsatt som forretningsfører. Begge varamedlemmene får også innkalling, og møter på de fleste 
møtene. Det har vært avviklet 3 styremøter og behandlet 7 saker. Protokollen fra hvert styremøte er 
lagt ut på lagets nettside. Laget disponerer et lokale hos KIN-Trykk til styremøter og foreløpig arkiv. 
Det er ca. 50 betalende medlemmer ved utgangen av 2020.  
 
Arrangementer 
Den 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet forbud av alle kulturarrangementer på grunn av 
koronapandemien. Vårt planlagte arrangement "Hva hendte i Flakstad fra år 1900 til 2000" den 25. 
mars i Skjelfjord måtte derfor avlyses. Det har også vært umulig å få til de to historiske turene som 
var planlagt i år. Vi håper situasjonen endrer seg slik at vi kan få et mer aktivt lag i 2021. 
 
Flakstadkalenderen 2021 
Kalenderen har tema «Kommunikasjon» og var klar til salg tidlig i oktober. Det ble trykket 250 
eksemplarer hvorav ca. 70 ble solgt av skoleklasse. Alle betalende medlemmer har fått et gratis 
eksemplar av kalenderen. Etterspørselen for øvrig har vært svært god, og det er få usolgte 
eksemplarer igjen. 
 
Vargfot 2020 
I år som i fjor ble det trykket 300 eksemplarer, og boka forelå fra trykkeriet i Danmark 16. oktober. 
For samme utførelse som tidligere var prisen steget med vel 3.000 kroner. Likevel har vi holdt 
salgsprisen på samme nivå som før, og etterspørselen har vært svært tilfredsstillende. Det er også 
solgt noen eksemplarer av tidligere utgaver. Boka har vært til salgs hos KIN-Trykk og Ramberg 
Manufaktur samt styremedlemmene Almar Arntzen og Turid Aksberg foruten bestilling via nettsiden. 
Redaktør for bøkene har vært Kjell Inge Nilsen. Styret håper å kunne komme med ny utgave i 2021. 
 
Økonomi 
Økonomi og regnskapsfunksjonen ivaretas av Einar Benjaminsen og regnskapet er revidert av Asgeir 
Rottem. Siden Einar også er lagets leder, vedtok styret i sak 5/2020 at alle utgiftsbilag i regnskapet 
skal attesteres av nestleder. Regnskapet føres etter kontantprinsippet hvilket vil si at inntekter og 
utgifter bokføres etter hvert som de påløper. Driftsregnskapet for 2020 viser sum inntekter på kr. 
97.640 og utgifter på kr. 61.440 hvilket gir et overskudd på kr. 36.200. Lagets egenkapital per 
31.12.20 er kr. 448.690. 
 
Nettsiden 
På grunn av koronapandemien har nyhetsstoff fra arrangementer vært fraværende i år da samtlige 
har vært avlyst. Det er publisert noe historisk stoff som har vært på trykk i forrige års kalender der 
innholdet passer med tilhør til gårdene. Det er ikke publisert noen ny gårdshistorie i 2020. 
Protokoller fra styremøtene samt årsmøtet er lagt ut etter møtene. Likeså er endringer i tillitsvalgte 
oppdatert. Det er laget en aktiv presentasjon av både Flakstadkalenderen 2021 og Vargfot 2020 med 
bestillingsskjema. 
 
Takk 
Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer og andre som har deltatt og stilt opp ved behov. Vi 
oppfordrer også medlemmene til å verve nye medlemmer. Innmeldingsskjema finnes på nettsiden.  
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