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Arktisk Forening, styret 2017 
 
 

 

Styret  Salve Dahle Leder  

 Harald Johannesen Nestleder, kasserer  

 Odd M. H. Hansen  

 Gunnar Sætra    

 Janne Schreuder   

 

Varamedlemmer  1. Annemari Kongerød    

 2. Odd Arne Heggås  
 3. Mia Kulseng  

 4. Marianne Nikoma 

 

Revisor  Charlotte Winsnes    

 

Valgkomiteen 

Nic Tyler, leder 

Stig Falk-Petersen 

Harald Dag Jølle 

 
Medlemmer i 2017 (betalt medlemskontingent i 2017) 

 

Æresmedlemmer:           4 medlemmer -  mot       0  i 2016 

Livsvarige medlemmer:  95 medlemmer -  mot   106  i 2016 

Firma:     8 medlemmer -  mot      12  i 2016 

Vanlige medlemmer:   95 medlemmer -  mot     116   i 2016 

Til sammen    202 medlemmer -  mot   234  i 2016 

 

Kommentarer: 

En rekke medlemmer har betalt etter purring i 2018, og deres bidrag føres derfor på 2018. 

Vi har også over 200 "medlemmer" i vårt register som ikke har betalt de siste 3-4 årene. Disse blir også purret nå. 

 

 

Kontingent 

 

Kontingent for 2017 har vært:  

Pensjonister/studenter  kr   150,- 

Vanlig medlemmer  kr   250,- 

Firma medlemmer  kr 2000,- 

Livsvarige medlemmer  kr 2000,- (engangsbeløp) 

 

Regnskap (NOK) 

  31.12.2017 31.12.2016 

Inntekter (kontingenter, boksalg, div støtte,)  83 738 53 120 

Kostnader (annonser, reisestøtte foredragsholdere, porto, møter, bok, 

statuetter osv) 
100 707   54 521 

Resultat (inkl.  finansresultat)               -17 153 

 

-2 332 
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Balanse (eiendeler, NOK) 

  31.12.2017 31.12.2016 

Bank 9731 1108372  145 411 162 565 

  
Kommentarer til regnskapet. 

På kostnadssiden er lagt inn NOK 45 250 for trykking av jubileumsbok, og NOK 9 075 for produksjon av 12 

statuetter for Æresmedlemskap. Det er bokført NOK 18 446 som inntekt av boksalg. Dersom disse kostnadene 

holdes utenfor, er det et overskudd på ca NOK 20 000. Det er 7 statuetter og ca 100 bøker i beholdning. 

 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt 17. februar 2017.   

Årsmøtet gav full tilslutning til at styret arbeidet videre med å vurdere kandidater til æresmedlemskap i 

Foreninga, og at æresmedlemskap tildeles på vårt 70 års jubileums møte 4.desember.  
Følgende kriterier legges til grunn:  

Æresmedlemskap i Arktisk Forening kan tildeles en person som over tid har vist særskilt interesse og 

engasjement for saker innen Foreningens interesseområder.  

Et enstemmig styre utnevner æresmedlemmer etter forslag fra medlemmene i Arktisk Forening. Forslaget må 

være begrunnet. 

 

 

Styremøter 

Det er avholdt 5 formelle styremøter i 2017.  Møtene har vært knyttet til følgende hovedsaker: 

1) Ferdigstillelse av foredragslisten  

2) Arbeid med å lage et system for å vurdere de foreslåtte kandidater til æresmedlemskap. Mer enn 15 

kandidater ble foreslått av våre medlemmer. Det var mange kandidater som tilfredsstilte de gitte 

kriterier. Styret konkludert imidlertid med at æresmedlemskap skal henge høyt, og derfor ble det kun 5 

som ble valgt ut.  

3) Planlegging av 70 års Jubileumsmøtet den 4. desember. Dessverre kunne vi ikke benytte Polarmuseet 

pga av ombygging, og vi gjorde en avtale med Tromsø Museum. 

4) Arbeid med jubileumsboken. Medlem og tidligere formann Arnoldus Schytte Blix tok på seg oppgaven 

med å forfatte og redigere boka, og også få den trykket. Blix skal ha stor honnør for at han tok på seg 

dette arbeidet, og han gjorde dette vederlagsfritt! 

 

Styret har ellers gjennomført øvrig kommunikasjonen via e-post. 

 
Styret ønsker å takke:  

 Polarmuseets administrasjon for deres hjelpsomhet ved medlemsmøtene som avholdes ved museet 

 Arnoldus Schytte Blix som tok på seg oppgaven med å lage Jubileumsboka for Foreninga.  

 Råfisklaget som bidro med kr 5000 til Jubileumsmøtet vårt 

 Gisken Halland som har gjort en kjempejobb med å få til omvisning på Tromsø Gravlund, og arbeidet 

med å registrere og sikre graver fra Ishavfolk. 

 UiT for samarbeidet med organisering av Tore Vorren seminaret  

 samt alle som - hver på sin måte - er med å fremme det arbeid som Arktisk Forening står for. 

 

 

 

Aktiviteter i Arktisk Forening 2017 

 

Medlemsmøter 

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter med foredrag. Møtene har vært besøkt av varierende antall medlemmer og 

andre venner av Foreninga, med mellom 40 og 100 deltakere på hvert møte.  

 

Oversikt over møteprogrammet er vedlagt.  
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4. desember ble avholdt Jubileumsmøte: Arktisk Forening 70 år. 

Rundt 75 medlemmer var med på dette arrangementet. Det var taler ved tidligere formann Arnoldus Schytte Blix 

som også presenterte Jubileumsboka, arktisk entusiast og styremedlem Mia Kulseng, tidligere Fiskeriminister og 

Fylkesmann Svein Ludvigsen og dagens leder Salve Dahle.  

5 personer ble tildelt æresmedlemskap. Dette er: 

 Professor Arnoldus Schytte Blix 

 Arkeolog Per Kyrre Reymert  

 Typograf og forfatter Odd Magnus Heide Hansen 

 Ishavskipper og selfanger Bjørne Kvernmo 

 Professor Tore Vorren (post mortem)  

 

 

Vedlegg: 

Resultatregnskap pr 31.12. 2017 

Balanseoppstilling pr 31.12.2017 

Revisjonserklæring  

Foreningas medlemsmøter 2017-2018 

 

 

 

 

Tromsø, 14. februar 2018 

 

 

For Arktisk Forening 

 

Salve Dahle, leder 

 

 

 


