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Arktisk Forening, styret 2020 

Styret  Mia Kanstad Kulseng formann 

Harald Johannesen  nestleder, kasserer  

Odd M. H. Hansen  

Annemari Kongerød 

Stein Tronstad 

Varamedlemmer 1. Odd Arne Heggås  

2. Stian Bones  

3. Ann Kristin Balto 

4. Henning Howlid Wærp 

Revisor   Frank Olsen 

Valgkomiteen  Nick Tyler  leder  

Harald Dag Jølle  

Gunnar Sætra 

 

Betalte medlemskontingenter for 2020  

Æresmedlemmer:  4 medlemmer   - mot  4 i 2019  

Livsvarige medlemmer:  99 medlemmer  - mot  98 i 2019  

Firma:     5 medlemmer   - mot  4 i 2019  

Vanlige medlemmer:   115 medlemmer - mot  59 i 2019 

Til sammen:   223 medlemmer  - mot  161 i 2019 

Kommentar:  

Innbetalinger gjort etter november gjelder for det påfølgende medlemsåret. Minner om notat i 

årsmelding for 2019, som forklarer at reelt tall for vanlige medlemmer i 2019 var 105 og ikke 59. 

Misvisende medlemstall for 2019 skyldtes endring av medlemskontingenten fra å følge 

foredragssesongen til å følge kalenderåret. Alle innbetalinger etter november gjelder for neste 

medlemsår. 

Kontingent: 

Kontingent for 2020 har vært:  

Pensjonister/studenter kr 150,-  

Vanlig medlemmer kr 250,-  

Firma medlemmer kr 2000,-  

Livsvarige medlemmer kr 2000,- (engangsbeløp)  

 

Regnskap (NOK) 31.12.2020   

 31.12.2020 31.12.2019 

Inntekter (kontingenter, salg av jubileumsbok, div støtte) 49 394 55 250 

Kostnader (annonser, reisestøtte foredragsholdere, porto, mm -26 572 -69 641 

Finansinntekter og kostnader, anført som netto kostnad -457 -623 

Resultat (inkl.  finansresultat) 22 365 -15 014 
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Balanse, eiendeler 

 31.12.2020 31.12.2019 

Bank 9731 1108372 170 961 148 596 

 

Generelt:  

2020 ble rett og slett ikke som tenkt. Årsmøte med valg samt påfølgende foredrag med Fred. 

Johansen ble gjennomført på Polarmuseet, men deretter ble alle planer stanset av coronavirusets 

ankomst.  

11. mars skulle Tore Vorren-seminaret bli arrangert, og dette var samme dag som Verdens 

helseorganisasjon (WHO) erklærte Covid-19 for en pandemi og regjeringen besluttet å stenge ned 

landet for å begrense smittespredningen. Inntil to timer før møtestart var troen at seminaret skulle 

gå som planlagt. Vi er lei for avlysning med kort frist for både medlemmer og foredragsholdere. 

I erkjennelse av at en stor andel av Arktisk Forening sine møtedeltakere har høy alder og således 

befinner seg i risikogruppa for alvorlig sykdom ved Covid-19, valgte styret å avlyse innendørs møter 

både vår og høst, men siktet mot et nytt forsøk på Vorren-seminaret i desember. Dessverre ble også 

dette avlyst da smittesituasjonen forverret seg. Kun den tradisjonsrike polare kirkegårdsvandringa på 

Tromsø Gravlund ble gjennomført med begrenset antall deltakere – for første gang med påmelding 

og hvor medlemmer hadde førsteprioritet. Det var leit å bare kunne ta med 35 personer når over 110 

ønsket å delta. 

Styret vil beklage på det sterkeste at tilbudet til våre medlemmer har vært på et lavmål i 2020. Vi ser 

fram til vi igjen kan innta de stemningsfulle lokalene i Polarmuseet og møtes til utveksling av gode og 

inspirerende historier.  

Fangst- og fiskerimonumentet 

Statuen er laget av Sivert Donali og reist i 1984, etter felles initiativ fra Tromsø Skipperforening, 

Tromsø Sjømannsforening og Arktisk Forening. Første søndag i september er det ei årviss markering 

ved monumentet som ble reist til minne om fangstfolk og fiskere som har møtt sine våte graver i 

havet. Her har Arktisk Forening dessverre uteblitt de senere år, så vi kjente vår besøkelsestid da 

formannen kvelden i forveien ble gjort oppmerksom på markeringen.  

Søndag 6. september 2020 var markeringen viktigere enn noen gang – for det er tatt politisk initiativ 

til å flytte statuen for å gi bedre rom til blant annet festivaler. Dette synes forente styrer i 

Skipperforeninga, Sjømannsforeninga og Arktisk Forening er historieløst og vi engasjerer oss sammen 

for å sikre ei fortsatt verdig plassering av monumentet. Styret oppfordrer medlemmer og 

sympatisører til å delta kommende år og vil derfor ta markeringen med som en del av kommende 

møteprogram. 

Fredning av polare gravsteder 

Det er med stor takknemlighet for innsatsen til Gidsken Halland vi kunngjør at følgende gravsteder på 

Tromsø Gravlund ble fredet i 2020: Helmer Hanssen, Elling Carlsen, Gennadij Olonkin, Wanny 

Wolstad.  

Helmer Hanssen-statuen 

Årsmøtet har tidligere godkjent oppgradering av plassen rundt Helmer Hanssen-statuen. Vi har 

planer og prosjektbeskrivelser for å kunne realisere oppgraderinga som består i å heve og legge 

steinheller på nærområdet til minnesmerket og å få minnesmerket lyssatt. 



Årsmelding for Arktisk Forening 2020  
 
Neste steg er å få på plass finansiering. Dessverre har ikke dette arbeidet hatt den fremgang som 
tenkt i 2020. Noen uklarheter rundt det kommende nye Nordområdemuseet i regi av UiT, og Covid-
19 restriksjoner har fungerte som bremsekloss. Det ble søkt om finansiell støtte fra Samfunnsløftet til 
Sparebanken Nord-Norge. Søknaden nådde ikke fram. Søknaden vil bli omarbeidet og sendt inn på 
nytt. 
 
Når ting er avklart med det nye museet, kan vi også sette i gang en innsamlingsaksjon for å skaffe 
midler til å gjennomføre det planlagte arbeidet. Innsamlingen vi nytte samme modell som 
innsamlingen for å finansiere selve minnesmerket for 10 år siden. Vi ser for oss at dette arbeidet kan 
gjøres utover i 2021. 
 
24. september ble det flagget ved Helmer Hanssen-statuen for å markere 150-årsdagen for vår lokale 
helt. 
 

Kommunikasjon med medlemmer: 

Informasjon om våre medlemsmøter blir sendt ut via nyhetsbrev til alle som har meldt sin interesse 

på Foreningens hjemmesider. Det blir også sendt ut egne nyhetsbrev til medlemmer, og 

møteprogram og faktura for medlemskap blir sendt digitalt til de vi har registrert e-postadresse på. 

Medlemmer som vi ikke har registrert e-postadresse på får brev per vanlig post med møteprogram 

og faktura for kontingent samtidig. Arktisk Forening leier en postboks for mottak av brev, men da det 

er liten kommunikasjon som skjer i brevs form, vurderer vi å si opp leien. 

Høsten 2020 ble alle medlemmer uten registrert e-post kontaktet via sms med oppfordring om å 

sende inn e-postadresser og medlemsregisteret ble betydelig oppdatert. 

Fortsatt finnes det informasjon om kommende og tidligere hendelser på nettsidene til Arktisk 

Forening, og i arkivet kan man finne protokoller, årsmeldinger og gamle programmer. Man kan både 

melde seg inn og melde seg på nyhetsbrev her. En ny side ble opprettet for å sørge for korrekt 

informasjon om Fangst- og fiskerimonumentet, samt å markere vårt eierskap av monumentet. 

Facebook brukes for å fortelle om kommende og gjennomførte aktiviteter på Arktisk Forening sin 

egne sider, men i 2020 har det vært liten aktivitet også her. Arktisk Forening har stort 

forbedringspotensiale til å nå ut til eksisterende og nye medlemmer via sosiale medier.  

Ellers brukes e-post-adressen info@arktisk-forening. Med ujevne mellomrom kommer det 

henvendelser fra mulige foredragsholdere, forfattere og andre som har begivenheter de mener 

aktuelle for Arktisk Forening.  

Representasjon: 

• 6. september deltok Harald Johannessen, Odd-Magnus Heide Hansen og Mia Kanstad 

Kulseng på kransnedleggelse og minnesmarkering ved Fangst- og fiskerimonumentet på 

Stortorget. Markeringen ble dekket med omtale og bilde i avisa Nordlys.  

• Formennene i Tromsø Skipperforening, Tromsø Sjømannsforening og Arktisk Forening hadde 

i etterkant et møte for å diskutere videre samarbeid for å beholde ei verdig plassering av 

Fangst- og fiskerimonumentet.  

• Mia Kanstad Kulseng ble med på et møte i Tromsø Sjømannsforening for å bli bedre kjent 

med foreningen og den tradisjoner.  
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Styremøter: 

Det ble avholdt to styremøter med personlig frammøte i 2020. Det første i forkant av det avlyste 

Vorren-seminaret, og et for å diskutere muligheter og alternativer for møtegjennomføringer i forkant 

av høsten. Øvrig kommunikasjon og avgjørelser har vært tatt via e-post. Formann og nestleder har 

ofte konferert via telefon.  

På grunn av avlyste møter har nye styremedlemmer ikke blitt innlemmet i foreningens rutiner og 

tradisjoner, noe formannen ser på med bekymring.  

17. mai tale ved Roald Amundsen monumentet: 

Også denne ble avlyst grunnet Covid-19. 

Medlemsmøter 2020:  

Se vedlegg for planlagt program. Viser til avsnitt ovenfor i årsberetningen for hvilke møter som ble 

gjennomførte og hvilke som ble avlyste.  

Styret ønsker å takke:  

• Polarmuseets administrasjon og ansatte for deres hjelpsomhet ved årsmøtet som ble avholdt 

ved museet. 

• Norges Arktiske Universitet UiT for fleksibilitet og forståelse ved avlysning av Vorren-

seminaret, ved at de likevel tok regningen for maten, selv om møtet ikke lot seg 

gjennomføre. 

• Norges Råfisklag for støtten til sjømatanretningen på julemøtene – et samarbeid vi ser fram 

til å fortsette, selv om covid-19 satte en stopper for det i 2020. 

• Tromsø Arktiske Museum på Sør-Tromsøya, ved Karen Marie Christensen, for tålmodighet 

ved bestilling og avbestilling av møtedatoer og lokaler, samt veiledning i oppdaterte 

smitteverninstrukser. 

• Foredragsholdere som hadde planlagt innlegg og presentasjoner til møter som ble avlyste. 

• Gidsken Halland for hennes arbeid for fredningen av gravsteder med polar tilknytning på 

Tromsø Gravlund. 

• En ydmyk takk går til Tromsø Skipperforening og Tromsø Sjømannsforening som i mange år 

alene har tatt ansvar for markeringen av minnedagen for fangere og fiskere ved monumentet 

foreningene våre sammen reiste. 

Til sist vil vi rette en takk til alle som har fortsatt å følge Arktisk Forening i annerledesåret 2020. Vi ser 

fram til vi igjen kan gi et fullverdig tilbud til våre medlemmer. 

 

Vedlegg:  

Resultatregnskap pr 31.12. 2020  

Balanseoppstilling pr 31.12.2020 

Revisjonserklæring  

Foreningas medlemsmøter 2019-2020  

 

Tromsø, 3. februar 2021 

For Arktisk Forening: 

Mia Kanstad Kulseng, formann 



Arktisk Forening Tromsø 
 

Resultatregnskap 2020 
 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTKOSTNADER 

 
 2020 2019 2018 2017 
Driftsinntekter     
Medlemskontingent               29 443 38 059 54 390 37 850 
Diverse inntekter  (møteinntekter, sponsing mv.)  17 601 16 591 18 443 27 502 
Boksalg       2 350 600 6 919 18 446 
Sum driftsinntekter 49 394 55 250 79 752 83 798 
     
Driftskostnader 
 

    

Honorarer        1 000 1)    5 625 1)  11 337 1 000 
Kontor (porto/konvolutter/giroblanketter/internett) 2805 3 154 6 589 2 136 
Annonser       0  3 239 2 765 
Møteutgifter  (bespisning, reiser, husleie mv.) 22 617 51 513 39 783 40 481 
Statuetter    9 075 
Innkjøp jakkenåler  (miniatyr-hakapik)  8449   
Boktrykking    45 250 
Refundert doble kontingentinnbet.           150 900   
Sum driftskostnader 26 572 69 641 60 948 100 707 

1) Inkludert honorarer vedr. Helmer Hanssen -  prosjektet  (2018  
-  2019) 
 

    

DRIFTSRTESULTAT 22 822 - 14 391 18 804 -16 909 
 
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

    

Finansinntekter     
Renter av bankinnskudd 33 78 80 78 
Refusjon av bankgebyrer    350 
Sum finansinntekter 33 78 80 428 
     
Finanskostnader     
Bankomkostninger  (gebyrer mv.)      2) 490 701 685 672 
Sum finanskostnader 490 701 685 672 
 2) Vippsgebyrer, samlet sum for året  i flg. bilag,        
kr.  160,64.  Kommer ikke fram i regnskapet under   
"Bankomkostninger". 
Gebyrene er fratrukket aktuelle beløp under Inntekter 
Se VIPPS oppgjørsrapport. 

    

NETTO FINANSPOSTER - 457 - 623 - 605 - 244 
     
ÅRSRESULTAT (OVER-/UNDERSKUDD) 22 365 -15 014 18 199 -17 153 

 
 
Tromsø,  januar 2021 



Arktisk Forening Tromsø 
 
 

Balanse pr. 31.12.2020 
 
 

EIENDELER 
 

     

 2020 2019 2018 2017 
Omløpsmidler     
Bank 9731 1108372 170 961 148 596 163 610 145 411 
Kasse 0 0 0 0 
Sum omløpsmidler 170 961 148 596 163 610 145 411 
     
SUM EIENDELER 170 961 148 596 163 610 145 411 

     

EGENKAPITAL OG GJELD     

EGENKAPITAL     
Egenkapital 170 961 148 596 163 610 145 411 
SUM EGENKAPITAL 170 961 148 596 163 610 145 411 
     
     
GJELD 0 0 0 0 
     
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 170 961 148 596 163 610 145 411 

 
 
 
 
Tromsø,  januar 2021 




