Utskrift fra
Årsmøte 6. sept. 2020.
Møtet ble avholdt på Løftingen.
Det møtte 14 medlemmer.
Leder ønsket velkommen til dette utsatte årsmøte som skulle ha vært
avholdt i mars. Men på grunn av corona ble utsatt på ubestemt tid.
Dette møtet skulle også markere at Historielaget er 40 år i år.
Årsmøte ble åpnet med et meget godt foredrag av Åsa Elstad fra Sortland
over tema «kvinneliv på kysten». Hennes foredrag trollbandt alle de fremmøtte og Åsa fikk med seg hjem en gave fra «Blås i de» fra ØH.
Etter foredraget ble det servert jubileumskake og kaffe. Under denne
pausen ble det avholdt en kort markering med litt historikk fra starte til i
dag. Så en markering av «4 høvdinger» pr. i dag i ØH:
Yngvar Gustavsen, Trond Torgvær, Paul Hals og Jarle Meløy.
Disse fikk også en gave fra «Blås i de».
Så startet selve årsmøte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg av møteleder. Reimar Brun ble forslått og valgt.
Godkjenning av fullmakter. Ok.
Godkjenning av innkalling. Ok.
Godkjenning av dagsorden. Ok
Valg av sekretær. Kjersti Øvergård ble foreslått og valgt.
Valg av 2 til å underskrive protokollen.
Ivar Ulriksen og Paul Hals ble valgt.

7. Årsmelding 2019.
Det ble en god debatt ang. årsmeldingen med del spørsmål og gode
forslag om driften fremover:
Medlemstallet: Hvorfor er dette stabilt, det er jo tegnet flere medl.
på Kystmessa? Svar: Hvert år ramler noen ut og noen nye kommer til.
Leddiken: Når det gjelder trykking av Leddiken, er det foretatt en
anbudsrunde? Vi har fått tilbud fra flere, men styret har landet på
Nordahl på Sortland, litt dyrere, men ønsket å handle «lokalt» enn
sende det sørover eller til utlandet.
Det handler ikke bare om trykking, også om et godt samarbeid
mellom trykkeri og redaktør, noe som er godt innarbeid i de senere år.
Messer i år: Ingen Kystmesse eller Morildmesser i år.

Styret må legge opp til hvordan vi skal levere ut Leddiken og salg av
Bildeboka til høsten. Flere steder på Myre , Alsvåg og på Sortland.
Årsmeldingen ble godkjent m/ nevnte tilføyelser.
8. Regnskap for 2019:
-- kommentar: Ikke la økonomien styre kvaliteten på Leddiken,
heller finne andre løsninger
-- Revisjonsrapport fra ØkoRåd:
Vi bekrefter med dette at regnskapet for Øksnes Historielag er
er ført og kan godkjennes.
Regnskapet ble godkjent.
9. Budsjett for 2020:
Dette er et forslag fra styret.
-- Et spørsmål: Hvorfor er ikke trykking og salg av «Bildeboka»
med i budsjettet?
Svar: Det blir et eget regnskap for dette.
Det vil bli trykket 2000 bøker med en utsalgspris på kr. 450,-.
Boka blir på ca. 300 sider.
Budsjett for 2020 ble godkjent.
10. Kontingent for 2020:
P.g.a. sent årsmøte, måtte styret avgjøre kontingenten for 2020,
til fortsatt kr. 170,-.
-- Kontigenten for 2021: Forslag: endres til kr. 200,-.
-- Utsendelse av Leddiken: Mottaker betale porto.
11. Aktiviteter og utflukter endres til 2020/2021.
Utflukter:
--- til Skipnes kan brukes hurtigbåten
--- Historisk vandring i Nyksund med guide derfra.
Arrangementer:
--- Begynne å tenke på 1000-årsjubileumet 2030.
--- Jubileum 2021 – Mel-legatet 400 år.
Det er 400 år siden det ble underskrevet og i 2022 er
det 400 år siden første sending kom til Øksnes.
--- Brev fra Museumet i Alsvåg om forslag fra ØH til aktivitet
og tema foredrag. Dørene låst og brev sendt og har heller
ikke fått svar.
--- Til styret: ta opp med kommunen ang. ubemannet museum.
12. Innkommende saker:

Endrig av vedtekter:
Forslag: paragraf 6-B: Valg av revisorer m/ vara utgår.
Vedtak:
Årsmøtet vedtar at revisjonsbestemmelsen av regnskapet
blir ivaretatt av Øksnes ØkoRåd.
13. Valg:
Styret: Odd Lillejord
Reimar Brun
Kjersti Øvergård
Leif Henriksen
Ivar Ulriksen

- ikke på valg.
- gjenvalgt for 2 år
- gjenvalgt for 2 år
- gjenvalgt for 2 år
- Ikke på valg.

Vara til styret: 1. Paul Hals
2. Gudrun Rasmussen
3. Sigve Hansen

- gjenvalgt for 1 år
- gjenvalgt for 1 år
- gjenvalgt for 1 år

Red. leddiken: Yngvar Gustavsen
- gjenvalgt for 2 år
Halvard Toften
- gjenvalgt for 2 år
Finn Steen
Ikke gjenvalg – ingen ny
Kjersti Øvergård
- ikke på valg
Linda Rasmussen
- ikke på valg
Kim Terje Johansen
- ikke på valg
Vara: Trond Torgvær

Valgkomiteen: Jenny Knudsen
Linda Karlsen
Paul Hals
Vara: Odd Lillejord

- gjenvalgt for 1 år

- gjenvalgt for 1 år
- gjenvalgt for 1 år
- Ny– valgt for 1 år
- Ny -valgt for 1 år

Valg av leder i Øksnes Historielag for 1 år.
Odd Lillejord.
Protokollen underskrevet av: Ivar Ulriksen og Paul Hals.

Lederen takket så for et godt og konstruktivt årsmøte og vel hjem.

