Årsmøte i Arktisk Forening, Polarmuseet 17 mars, 2000
Formannen, Willy Jensen ønsket velkommen.
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Johs. Giæver ble enstemmig valgt som dirigent
Innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen.
Grete Hovelsrud-Broda ble valgt som referent.
Margit Grau Pedersen og Johan Nilsen ble valgt til å undertegne protokollen.
Formannen, Willy Jensen, styremedlem Dagrunn Grønbeck og medlem av Arktisk
Forening Bernhard Nygård ble valgt til tellekorps.

6. Årsberetning Arktisk Forening
Formannen, Willy Jensen la fram Arktisk Forenings årsberetning for årsmøtet. Han
bemerket at det ville være hensiktsmessig å endre datoen for Polar Dagen, som nå
markeres 18 juni vært år. Dette fordi det var dårlig oppmøte til foredraget som ble
holdt den dagen, sannsynligvis fordi dette er mitt på den lyseste sommeren, og folk er
ikke interessert i å gå på møter.
Formannen påpekte at mange av møtene det siste året ble holdt på Polarmiljøsenteret
i samarbeide med dette og Roald Amundsen senteret. Det ble lagt frem to grunner til
at møtene hadde blitt flyttet fra Polarmuseet:
1) det er dårlig parkering ved Polarmuseet; og
2) Arktisk Forening sparer penger ved å dele på arrangementene med andre
interesserte institusjoner.
Formannen gjorde seg videre noen tanker om etablering av et Arktisk Hus i Tromsø,
noe han mente Arktisk Forening kunne være med på å etablere og støtte.
Videre gjorde han rede for at Arktisk Forening hadde konsentrert seg om selfangst i
1999, med blant annet deltagelse på en selfangst konferanse i Tromsø, og i
arrangementet av Utseilerdagan.
Under spørsmålsrunden fra salen spurte AS Blix om hvorfor ikke Bevaringsutvalget
av Polstjerna ikke hadde blitt nevnt i AF’s Årsrapport. Arne Lunde repliserte at
Bevaringsutvalget ble oppnevnt av Årsmøtet og er derfor en egen organisatorisk
enhet. Bevaringsutvalget skal informere styret om sine aktiviteter. Det var enighet om
at dette bør komme med som et eget punkt i referatet fra styret.
Generalforsamlingen klappet for Styrets innsats med årsrapporten.
7. Årsberetning fra Fartøysstyret.
Willy R. Jensen, leder i fartøysstyret la fram rapporten og viste til listen over styret og
mannskapet for Polstjerna, som alle hadde gjort en stor innsats i året som gikk.
I sine betraktninger om året som gikk la lederen stor vekt på at Polstjerna vil fortsette
å være et samlingspunkt.

8. Regnskap Arktisk Forening
Regnskapet ble lagt frem av Arne Lunde, som konkluderte med at selv om Arktisk
Forenings jubileum i 1998 førte til et underskudd så er økonomien i foreningen god.
Regnskapet ble vedtatt.
9. Regnskap Polstjerna
Arne Lunde la frem regnskapet for Polstjerna. Regnskapet ble vedtatt.
Dirigenten takke Arne Lunde for arbeidet med begge regnskapene.
10. Rapport og regnskap: Fondsstyret
Dette regnskapet ble lagt frem av Johs. Giæver, og ble vedtatt med applaus.
11. Rapport fra Bevaringsutvalget for Polstjerna
Arnoldus Schytte Blix la frem rapporten, og viste til innsatsen med å samle inn løsøre
fra den originale Polstjerna har resultert i at det meste nå har blitt samlet. Blix
forklarte at den såkalte “mauren” som går i treverket i båter og ødelegger treet slik at
bolter løsner, egentlig er et lite krepsdyr som kalles pelekreps.
Han forklarte, ved hjelp av en skisse av skroget, at hvis man skal kunne utbedre
skadene fra råte og pelekreps må man først gå igjennom det originale skottet for å
komme til de indre skadene. Dette betyr at det original skottet blir ødelagt. Dette vil
drastisk redusere båtens museale verdi, fordi nettopp denne innredningen som ennå er
i original maling må fjernes for å komme til treverket i skottet. Dette vil føre til at
Riksantikvaren totalt vil miste interessen for båten.
AS Blix utredet videre om fredningsbestemmelsene for fjæra hvor Polstjerna skal
settes “på land”. Disse bestemmelsene vil forhindre at planen om lage en tørrdokk
ved hjelp av spunter blir problematisk, men dog ikke umulig.
Bevaringsutvalget utlyste tidligere i år en arkitektkonkurranse over hvordan
Polstjerna kunne plasseres i forhold til tørrdokken og Polarmuseet. Arkitektfirmaet
Per Knudsen i Trondheim vant denne konkurransen, og Blix viste skissene og en
modell av hvordan anlegget ville se ut.
På grunn av ovennevnte fredningsbestemmelser om fjæra ved Skansen må
utbyggingsplanene legges på is inntil saken ankes. Blix informerte at en protest er
avsendt til Miljøverndepartementet. Han la frem to viktige ankepunkter og forklarte at
Bevaringsutvalget håper på en beslutning før sommeren. Tromsø’s Ordfører Herman
Kristoffersen er positiv og slutter seg til klagen på formelt vis.
Anlegget rundt Polstjerna er kostnadsberegnet til 10 millioner kroner, noe som tilsier
et aktivt arbeid for a skaffe finansiering.
12. Forslag til videreforing av Bevaringsutvalget med nytt mandat.
Styret i Arktisk Forening tilrår Årsmøtet a fatte følgende vedtak:

Bevaringsutvalget takkes for arbeidet som er gjennomfort. Årsmøtet slutter seg til
Bevaringsutvalgets valg av arkitektutkast.
Årsmøtet foreslår at Bevaringsutvalget fortsetter sitt arbeidet med følgende mandat:
(se vedlegg).
Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: Paragraf. 5: frasen “…og
BU vil da avvikles strykes” strykes.
13. Valg
Valgkomiteen i Arktisk Forening presenterte sine kandidater:
Arktisk Forenings Styre:
Dagrunn Grønbeck
Per Kristian Langaune
Tor Arne Jakobsen

gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 2 år
ny valgt for 2 år

Rådgiver:
Thoralv Lund gjenvalgt som rådgiver for 1 år.
Formann:
Tor Arne Jakobsen valgt som ny formann for 2 år
Varamedlemmer:
1. Varamedlem: Monica A. Olsen
- gjenvalgt for 1 år
2. Varamedlem: Jan-Gunnar Winther
- ny, valgt for 1 år
3. Varamedlem: Grete K. Hovelsrud-Broda -ny valgt for 1 år
4. Varamedlem: Halvard Jacobsen
- gjenvalgt for 1 år
Fartøystyret “Polstjerna”:
Willy R. Jensen
Øyvind Jensen
Alfin Hansen
Halvard Jacobsen
Hjalmar Nilsen
Thorbjørn Isaksen
Hans Tore Simonsen

- gjenvalgt
- gjenvalgt
- gjenvalgt
- gjenvalgt
- gjenvalgt
- gjenvalgt
- ny valgt

Styret valgt enstemmig.
Willy R. Jensen ble enstemmig gjenvalgt som leder for Fartøystyret.
A.S. Blix foreslår at formannen i fartøystyret er observator i Bevaringsutvalget.
Forslaget ble godkjent.

Fondsstyret:
Johs H. Giæver jr
Thoralv Lund
Øyvind Jensen

- gjenvalgt
- gjenvalgt
- gjenvalgt

Dermed ble styret enstemmig gjenvalgt.
Revisor:
Magnus Riise blir valgt som revisor for 1 ar.
Valgkomite:
1) Avtroppende formann i Arktisk Forening, Willy Jensen blir av Årsmøtet valgt
inn i valgkomiteen
2) Janfin Johansen ?
3) Aase Willumsen
Valgkomiteen ble valgt enstemmig.
Dirigenten avslutter kveldens mote med a takke den avtroppende formann, Willy R.
Jensen for innsatsen. Årsmøtet er med på applausen. Deretter takker dirigenten for
kveldens mote.

