
PROTOKOLL  FRA  ÅRSMØTE  I  ARKTISK  FORENING  2002 
 

Tirsdag 12. mars 2002, kl. 18.00 ved Polarmuseet 
 
 
34 medlemmer var tilstede. 
 
 
Formannen, Nicholas Tyler ønsket velkommen. 
 
Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om foreningens medlemmer som har gått bort i løpet av siste 
år. 
 
Fire dokumenter ble lagt frem på møtet: Dagsorden for årsmøtet, årsberetning for Styret av Arktisk 
Forening for 2001 samt regnskap for Arktisk Forening; årsberetning og  regnskap for Fondet for 
Bevaring av MS Polstjerna; årsberetning for Fartøystyret MS Polstjerna. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg av dirigent  
2. Godkjenning av innkalling  
3. Valg av referent 
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med formannen 
5. Valg av tellekorps  
6. Årsberetning Arktisk Forening 
7. Regnskap Arktisk Forening 
8. Årsberetning Bevaringsutvalget for Polstjerna 
9. Regnskap Polstjerna 
10. Valg 
11. Eventuelt 
 
 
 
1. Johs. Giæver jr. ble enstemming valgt til dirigent. 

 
2. Innkallingen ble godkjent av årsmøtet. 

 
3. Anne Hjortdahl ble valgt til referent. 

 
4. Øyvind Jensen og Fru Willy Jensen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med 

formannen. 
 

5. Reidar Pettersen, Aud Hansen, Hans Simonsen ble valgt til tellekorps. 
 

6. Formann i Arktisk Forening, Nicholas Tyler gjennomgikk Årsberetning for Arktisk Forening 
2001.  Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.  Kommentarer tas til etterretning. 
 

7. Regnskap for Arktisk Forening ble gjennomgått av Formann Tyler. Regnskapet ble godkjent.  
Årsmøtet vedtok å sende en liten blomsterhilsen til æresmedlemmene i Arktisk Forening som bor i 
Norge men var ikke tilstede under årsmøtet. 
 

8. Fondet for Bevaring av MS Polstjerna med årsberetning og  regnskap ble lagt fram av 
Fondsstyrets Formann Johs. Giæver jr.  Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap. 
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9. Formann Willy Jensen gjennomgikk årsberetning for Fartøystyret MS Polstjerna.  Årsberetningen 
ble godkjent. 
 

10. Valg.  Følgende ble enstemmig valgt: 
 
 
Arktisk Forening Styre  
 

 

Grete Hovelsrud  
Nicholas Tyler  
Hans-Tore Simonsen 
Per Kristian Langaune   
Jan Gunnar Winter   

Ikke på valg.   På valg i 2003 
Ikke på valg.   På valg i 2003 
Ny.                  På valg i 2004 
Gjenvalg.        På valg i 2004 
Gjenvalg.        På valg i 2004 

  
Nicholas Tyler ble valgt som formann for 1 år      Gjenvalg 
 
 

 

Arktisk Forening varamedlemmer i Styre (valgt for 1 år)  
 
1. Trude Marthinsen  
2. Odd M. Hansen 
3. Marit Hauan 
4. Asbjørn Olsrud 
 
 

Gjenvalg 
Ny 
Ny 
Ny 
 

Fartøystyret ’Polstjerna’ (valgt for 1 år)  
 
Helge Alfredsen  
Thorbjørn Isaksen   
Halvard Jacobsen   
Willy Jensen , formann  
Øvind Jensen 
Hjalmar Nilsen  
Olav Rise  
Hans-Tore Simonsen  

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
 

 
 

 

Fondstyret for ’Polstjernas’ bevaring  (valgt for 1 år) 
 
Johs. H Giæver jr.  
Øyvind Jensen   
Anne Hjortdahl  

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Ny 

 
 

 

Revisor  
 

 

Magnus Riise   Gjenvalg 
 
 

 

Valgkomité  
 

 

Anne Hjortdahl, leder 
Alfin Hansen 
Tor Arne Jacobsen 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Ny 
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11. Eventuelt: Årsmøtet ga sin tilslutning til oversendelse av følgende brev vedrørende fordeling av 
tilskudd til Polarmuseet.  Brevet oversendes Ordfører, formannskap og kulturkomiteen i Tromsø 
kommune, Fylkeskulturutvalget samt pressen. 
 
 
‘I forbindelse med Kulturutvalget i Troms Fylkeskommunes sak 0011/02 Driftstilskudd til museene 
for 2002, vedtok årsmøte i Arktisk Forening den 12. mars 2002 følgende enstemmige uttalelse: 
 
MERKNAD FRA ARKTISK FORENING VEDRØRENDE DRIFTSTILSKUDD TIL 
POLARMUSEET  
 
Tromsø Kommune stiftet sammen med Arktisk Forening Polarmuseet i Tromsø i 1986. 
Polarmuseet ble etablert som et resultat av mangeårig innsats fra begge parter for å bygge opp et 
spesialmuseum i den polare nisjen i byen Tromsø – ”Porten mot ishavet”. Polarmuseet er nå 
etablert og godt befestet som en selvstendig institusjon med spesielt ansvar for å ivareta 
polarhistorien, noe også besøkstallene reflekterer at man har klart meget godt.  
 
Som en av stifterne er Arktisk Forening tilfredse med at det etableres forutsigbare prinsipper for 
økonomisk drift. Dette vil på sikt gi museet muligheter for investeringer og langsiktig planlegging 
i en hverdag som ellers er preget av kontinuerlig jakt på den krona som får budsjettet til å henge 
sammen.  
 
Imidlertid ser ikke Arktisk Forening at den økonomiske driften er sikret godt nok ved det forslaget 
til fordeling som ligger på bordet i dag. Konkret er det fordelingsprinsippet 90/10 mellom 
Perspektivet og Polarmuseet man påpeker svakheter ved.  
 
Polarmuseet et spesialmuseum og profilerer ikke bare Tromsø by, men hele landsdelen gjennom 
sitt spesialfelt. Det er et av fylkets museer med størst tyngde internasjonalt, noe som skyldes 
museets egenart og den internasjonale interessen for polarhistorie. For å fortsette å være en 
slagkraftig kulturinstitusjon og ambassadør for Norge, må man ha økonomi til å videreutvikle den 
faglige delen og ikke bare vedlikeholde det man har opparbeidet dag.  
 
Dette krever et driftsgrunnlag som ligger over et minimumsnivå. Med den tildelingen som det 
legges opp til i dag, må man innse at Polarmuseet mister denne muligheten, og kan ende opp som 
kun et lokalmuseum. Tromsø Kommune har et særskilt ansvar ikke bare for Perspektivet, men 
også for Polarmuseet, spesielt gjennom sin rolle som stifter av museet.  
 
Vi forutsetter, som Polarmuseet i sin uttalelse også gjør, at en framtidig fordeling av kommunalt 
tilskott mellom Polarmuseet og Perspektivet Museum skal framstå mer balansert.’ 
 
 
 

Foredrag:  Etter at årsmøtet ble avsluttet, avga formannen i Bevaringsutvalget for MS Polstjerna, 
Professor A.S. Blix, rapport om utvalgets arbeid i denne etter hvert ganske kompliserte og innviklede 
sak. 
 
12. mars 2002    Anne Hjortdahl - referent 

 
 
 
 
 
 

Nicholas Tyler    Fru. Willy Jensen   Øyvind Jensen 
formann 
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