Referat fra årsmøtet 2021.
Møtet ble avholdt søndag 5. september 2021 kl. 1800 på Løftingen.
Tilstede 13 medlemmer.
Først det formelle:
1 2 og 3: Godkjenning av fullmakter, innkalling og dagsorden – Ok.
4:
Valg av møteleder – Odd Lillejord, enst. valgt
5:
Valg av referent - Reimar Brun, enst. valgt
6.
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Yngvar Gustavsen og Ivar Ulriksen, enst. Valgt.
7.

Ivar Ulriksen holdte et flott foredrag m/ lysbilder:
«BioMar fra oppstart og frem til i dag»
BioMar A/S avd. Myre ble etablert i 1987 og startet med 10
ansatte og har øket produksjon med ca. 90 ansatte i 2021.
BioMar er verdensleder innenfor høy-ytelsesdietter til over
45 forskjellige fiske- og rekearter i mer enn 80 land.
BioMar ble grunnlagt av en gruppe danske fiskeoppdrettere
i 1962.
Arven vår er et langsiktig engasjement for å utvikle akvakulturbransjen på en ansvarlig og bærekraftig måte.

8.

Årsmelding 2020.
-- Medlemstallet i ØH:
ØH har 231 medlemmer. De 4 siste årene har medlemstallet
vært stabil rundt 230. Noen faller fra og like mange melder seg
inn i historielaget.
-- Museet i Alsvåg:
ØH må gjøre en innsats for at museet blir mer synlig i lokalsamfunnet, det trenges resurser, bemanning og tiltak.
Bør være en hovedsak i det kommende år, Øksnes Museum må
bli revitalisert og tydelig i kommunen.
Styret bør forfatte et åpent brev til kommunen om forholdet.
-- Kulturminnearbeidet fortsetter:
I juni ble det gjort oppfølgingsundersøkelse av gammen i
Elvedalen, med svært interessante funn.
-- Utflukter 2021/22:

9:

10:

11:

12:

13:

Skipnes gikk ut og utsettes til 2022. Kom inn et forslag på
tur til Tinden og tur til Vikeidet (krigsminner).
Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes.
Regnskap 2020.
Vedtak:
Regnskapet tas til orientering.
Budsjett 2021/2022.
Kasserer orienterte. Beregnet et overskudd.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
Kontingent 2022.
Styret la frem forslag om kr. 200,- + at porto til forsendelse
av Leddiken, betales av mottaker.
Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Innkomne saker.
Ingen saker innkommet.
Redaktør for Leddiken 2021 – Yngvar Gustavsen orienterte
om årets Leddik. Hadde så mye stoff at det var vanskelig å
velge hva redaksjon skulle ta med. Men det blir en flott og
innholdsrik leddik i år.
Valg 2021/2022:
Valget gikk greit i år, da alle som var på valg tok gjenvalg.
Her er oversikten:
2 styremedl. Odd Lillejord og Ivar Ulriksen gjenvalgt for 2 år
3 vara til styret: 1. Paul Hals, 2. Gudrun Rasmussen,
3. Sigve Hansen, alle 3 tok gjenvalg for 1 år.
3 i redaksjonskomiteen til Leddiken: Kjersti Øvergård,
Linda Rasmussen, Kim Terje Lien, alle 3 gjenvalgt for 2 år,
samt vara Trond Torgvær gjenvalgt for 1 år.
Valgkomiteen: Jenny Knudsen og Linda Karlsen gjenvalgt
for 1 år, samt vara for 1 år Paul Hals og Odd Lillejord.
Valg av leder for 1 år: Odd Lillejord gjenvalgt.

Yngvar Gustavsen (sign.)

Ivar Ulriksen (sign.)

