
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Søndag 20. februar 2022 kl. 18.00 ble det holdt årsmøte på 

grendehuset i Skjelfjord.  
13 personer møtte inkludert styret.  

Saksliste  

Sak 1/2022 

Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen 

Kjell Inge Nilsen ønsket velkommen og foreslo styreleder Einar Benjaminsen som møteleder. 

Det kom ingen anmerkninger til dette, og Einar tiltrådte som møteleder. Han foreslo Eivind Bjørndal 

og Martha Samuelsen til å underskrive protokollen. 

Enstemmig vedtatt uten andre forslag. 

Sak 2/2022 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtatt uten anmerkninger. 

Sak 3/2022 

Styrets årsberetning for 2021 

Møteleder leste opp årsberetningen som uten anmerkning fikk klapp fra forsamlingen. 

Enstemmig godkjent. 

Sak 4/2022 

Revidert regnskap for 2021 og budsjett 2022 
Regnskap og revisjonsberetning for 2021 samt styrets forslag til budsjett 2022 ble referert. Styret 

orienterte om årsaken til overskridelse av budsjettet for 2021. Dette skyldes at lagets logo ble 

ferdigstilt og byrået betalt for arbeidet. Likeså er en del av kostnadene til ny nettside belastet 

regnskapet for 2021. Disse kostnadene var ikke budsjettert for 2021. 

Regnskap for 2021 og budsjett 2022 ble enstemmig godkjent. 

Sak 5/2022 

Fastsettelse av kontingent for 2022 
Styret foreslo uendret kontingentsats: 
Medlem kr. 300, Familie kr. 350 og Støttemedlem kr. 150 
Betalt medlemskap gir et gratis eksemplar av Flakstadkalenderen 2023. 

Forslagene ble enst. vedtatt. 

Sak 6/2022 
Godkjenning av logo for historielaget. Presentasjon av logoen og utkast til ny nettside. 

Den nye logoen for historielaget ble presentert på lerretet. Motivet er et stilisert havdelingsmerke 

slik Flakstad har hatt mange av for å skille garn og linehav på sjøen. Det kom flere lovord fra 

forsamlingen om logoen. 

Møteleder viste så et lite utkast av den nye nettsiden som er under produksjon. Den ser lovende ut, 

og vil nok presentere både laget og kommunen på en langt bedre måte enn dagens nettside. Den 

beregnes å bli ferdig i løpet av første halvår i år. 

Ellers ingen kommentarer fra forsamlingen som dermed godkjente logoen og som ba styret å 

fullføre prosjektet med ny nettside. 



 

 
Sak 7/2022 
Kalender for 2023 og Vargfot 2022. Aktiviteter og arrangementer for 2022. 
Som tema for Flakstadkalenderen 2023 har styret foreslått «Feskarbonden». Til Vargfot 2022 har vi 
noen få artikler som kan brukes. Dessuten har 3-4 forfattere sagt fra at de vil levere stoff til boka i år. 
Marit Friis Eliassen går inn i redaksjonen sammen med Kjell Inge. 
Styret planlegger en vårtur i Vikten-området, og vil prøve å finne en turleder. 
Orienteringen tatt til etterretning. 
 

Sak 8/2022 
Valg 
Disse er på valg:  

– Styremedlemmene Einar Benjaminsen, Almar Arntzen og Turid Aksberg 

Valgkomitéens forslag for 2 år var gjenvalg på alle tre. 

 

- Styreleder: Einar Benjaminsen 

 Valgkomitéens forslag for 1 år var gjenvalg 

 

– Varamedlem: Olaf Angelsen: 

Valgkomitéens forslag for 2 år var gjenvalg. 

 

Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon.. 

 

– Revisor:  

Styrets forslag for 1 år: Asgeir Rottem. 

Styrets forslag vedtatt. 

 

– Valgkomité:  

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

Sak 9/2022 
Eventuelt 
Det forelå ingen andre saker til behandling. 
 
Etter kaffepause holdt Kjell Inge et foredrag om opphavet og inndelingen av gårdsnumrene i Flakstad 
og viste et bilde fra hver av gårdene. Tilhørerne ga uttrykk for at de syntes dette var interessant stoff. 
 
Møtet slutt kl. 20.00 
 
 

Rett utskrift: 

 

 

Eivind Bjørndal       Martha Samuelsen 

Sign.        Sign.  


