FLAKSTAD HISTORIELAG
Styrets årsberetning for 2021
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 kasserer. Begge varamedlemmene får også innkalling, og møter på de fleste møtene.
Det har vært avviklet 4 styremøter og behandlet 15 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
knapt 50 betalende medlemmer ved utgangen av 2021.
Arrangementer
Vårt planlagte arrangement "Hva hendte i Flakstad fra år 1900 til 2000" den 25. mars 2020 i Skjelfjord
måtte da avlyses på grunn av reglene i forbindelse med koronapandemien. Dette ble satt opp igjen
som et åpent arrangement og gjennomført i forbindelse med årsmøtet 26. mai 2021 i Skjelfjord med
et 20-talls tilhørere. Foredraget er også gjengitt i Vargfot 2021.
Søndag 19. september 2021 fikk vi endelig gjennomført den historiske turen rundt gården Flakstad
som skulle vært gjennomført i fjor. Og til vår overraskelse deltok 38 personer på turen. Turleder
denne gang var Ole Martin Kristoffersen.
Flakstadkalenderen 2022
Kalenderen har tema «Slekt» og var klar til salg i slutten av november. Årsaken til forsinkelsen kom av
at da vi til ordinær tid mottok opplaget konstaterte vi at trykkvaliteten var svært elendig. Det ble
reklamert ovenfor trykkeriet og forlangt nytt opplag med riktig kvalitet. Dette ble akseptert og nytt
opplag på 300 eksemplarer ble mottatt. Som tidligere år har skoleklasse fått selge kalenderen mot å
beholde 50 kroner per eksemplar. I år solgte de 90 stk. Alle betalende medlemmer har fått et gratis
eksemplar av kalenderen. Etterspørselen ellers har vært svært god, men vi har enda noen
eksemplarer igjen.
Vargfot 2021
I år ble det trykket 250 eksemplarer, 50 færre enn i fjor. Også boka forelå fra trykkeriet i Danmark
først i slutten av november. Rot fra ordremottak ved trykkeriet hadde gjort at boka ikke ble satt i
produksjon før vi purret på dette den 27. oktober. Stykkprisen er noe større enn i fjor, men likevel
har vi holdt salgsprisen på samme nivå som før og etterspørselen har vært tilfredsstillende. Det er
også solgt noen eksemplarer av tidligere utgaver. Boka har vært til salgs hos KIN-Trykk og
styremedlemmene Almar Arntzen og Einar Benjaminsen. Bestilling via nettsiden har nedgang fra
forrige år. Redaktør for bøkene har som tidligere vært Kjell Inge Nilsen.
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 2021 viser sum inntekter på kr.
104.362 og utgifter på kr. 86.343 hvilket gir et overskudd på kr. 18.019. Dette er kr. 12.800 lavere
enn budsjettert, og gjelder hovedsakelig utgiften til ny logo og forskudd på ny hjemmeside. Lagets
egenkapital per 31.12.21 er kr. 466.709.
Logo
På styremøte 28. januar 2021 ble det foreslått å få laget logo til Historielaget, og at motivet for
denne kunne være basert på de gamle havdelingsmerkene. Dette ble luftet for årsmøtet 26. mai, og
styret ble bedt om å arbeide videre med saken. I samarbeid med firma Malebarisk i Skrova har vi så i
løpet av året kommet fram til et endelig forslag vi er veldig fornøyd med. Endelig godkjenning foretas
av årsmøtet 2022. Posten Investeringer i regnskapet er kostnaden for logoen.

Nettsiden
Vår eksterne systemansvarlig for nettsiden har misligholdt avtalen hele 2021. Dette har medført at
hjemmesiden vår ville være utdatert ca. 1. desember 2021. På bakgrunn av dette ble avtalen med
vedkommende sagt opp med umiddelbar virkning. Til å utarbeide ny moderne hjemmeside, har vi
inngått avtale med samme firma som har laget logoen. Tilbudet er på ca. kr. 55.000, og et avdrag på
kr. 16.384 er belastet årets regnskap. Ny nettside vil være oppe å gå i løpet av første halvår 2022. Det
er ikke publisert noen ny gårdshistorie i 2021. Protokoller fra styremøtene samt årsmøtet er lagt ut
etter møtene. Likeså er endringer i tillitsvalgte oppdatert. Det er lagt ut presentasjon av både
Flakstadkalenderen 2022 og Vargfot 2021 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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