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Protokoll

Arsmøte for 2013 i Arktisk Forening
Avholdt pa Polarmuseet 19.02.2014

Formannen ønsket velkommen og informerte om felgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaig av dirigent
Godkjenning av innkallelsen
Valgavreferent
Vaig av 2 personer til skrive under protokollen
Styrets ârsberetning
Regnskap og balanse
Vaig
Orientering

a

1. Arktisk Forenings formann Salve Dahie ble valgt til dirigent.
Det ble avholdt et minutts stilihet til minne om de av Foreningens medlemmer som hadde gtt bort i äret som
gikk.

2. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
3. Medlem Gidsken Halland ble valgt som referent.
4. Medlemmene Nicholas Tyler og Tormod Jensen ble valgt iii
sammen med formannen.

a underskrive protokollen

5. Dirigenten gjennomgikk ârsberetningen. Ved gjennomgangen av medlemsmassen ble det
reist spørsmál om resmed1emmene. Det er i dag kun registret et resmed1em. Det kunne
vre aktuelt at man vurderte nye resmed1emmer. Dirigenten informerte at det ikke var
utviklet krav til kvalifikasjoner som kunne ligge til grunn for oppnevning av nye
resmedlemmer. Arsmøtet ba styret lage forsiag til statutter for oppnevning av nye
resmedlemmer og legge disse fram for neste trsmote. Medlemmer som har forsiag om
nye resmed1emmer, kan levere forsiagene til styret, og eventuell konfirmering kan gjores
pa neste ársmote. Sporsmäl om endring av foreningens vedtekter ble tatt opp, men
diskusjonen ble lagt til orienteringsdelen, pkt. 8. Arsberetningen ble deretter godkjent
enstemmig.

6. Dirigenten gjennomgikk resultatregnskapet for 2013. Det ble stilt spørsmál om
moteutgiftene pa Polarmuseet. Etter tinglyst avtale betaler Arktisk Forening ikke for leie
av lokalene, men vi ma betale for ekstravakten som âpner og lukker. Det ble ogsâ reist
sporsmâl om Arktisk Forening har muligheter for fa tilgang til <<grasrotandel>> av
lottopengene. Styremedlem Janne Schreuder undersoker muligheten for dette, og dette tas
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opp som styresak. Muligheten for firmaannonser pa váre nye nettsider bør ogsá
undersøkes, styret ser pa dette. Regnskapet med tilhørende balanse og revisjonsmelding
ble deretter godkjent enstemmig.
7. Valgkomitéen presenterte sin innstilling. Utfallet av valget ble i samsvar med innstillingen.
Sittende valgkomité ble gjenvalgt. Alle valgt gjort ved akklamasjon.
Arktisk Forenings tillitsvalgte fra og med 19. februar 2014 er da som følger:
Styret
Formann

(velges for 1 ar)

Styremedlemmer (velges for 2 ar)

Varamedlemmer (velges for 1

Revisor
Valgkomité

(velges for 1
(velges for 1

ar)

ar)
ar)

Salve Dahie

Gjenvalgt

Gunnar Stra
Matthias Zielke
Harald Johannesen
Odd M. H. Hansen

Gjenvalgt
Pt vaig i 2015
Pa valg i 2015
P vaig i 2015

1 Jon-Ove Scheie
2 Jorn Henriksen
3 Nina Rosenlund
4 Janne Schreuder

Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt

Charlotte Winsnes

Gjenvalgt

Nicholas Tyler
Bertram Kiil
Edel Oddny Elvevoll

Gjenvalgt
Gjenvalgt
Ny

8. Orienteringer
a Det ble reist spørsmãl om endring av foreningens formàlsparagraf. Forsiaget kom inn etter
fristens utløp og kunne følgelig ikke tas opp som sak pa dette ársmøtet. Det ble diskutert rundt
emnet, hva bør/bør ikke endres og hvordan bør eventuelle endringer utformes og føyes inn i
vedtektene. Styret ønsker nye forsiag velkomne, ber om at begrunnede forslag sendes styret
slik at saken kan tas opp til diskusjon og eventuelt som sak pa neste ârsmøte.
b Foreningens nye hjemmeside ble presentert: www.arktisk-forening.no. Styremedlem Janne
Schreuder har hatt ansvaret for dette arbeidet. Alle v.re medlemmer oppfordres til a ga inn pa
siden og ta den aktivt i bruk, og sende kommentarer for forbedringer.
c Desember møtet i samarbeid med Polarmuseet/Tromsø Museum og Tromsø Skipperforening
ble diskutert. Arsmøtet ønsker at dette motet skal bli árvisst. Og med gode tema som bade
strekker tankene bakover i historien, men som ogsä inn over seg og viser veien framover i den
moderne tid. Medlemmene ble oppfordret til a sende forsiag pa tema og foredragsholdere til
styrets leder.
d Medlem Willy Jensen har tatt kontakt med styret leder for a a til et initiativ om opprustning
av ‘Tolstjerna” slik at skuta mest mulig bringes i sin originale stand, og at det legges en plan
for at skuta kan fungere enda bedre ved formidling av ishavshistorien. Styret ser svrt positivt
pa Willy Jensens initiativ. Styreleder har diskutert saken med Polarmuseets leder, Lena
Aarekol, og det vil bli avholdt et møte mellom styret og Polarmuseet for a ta saken videre.
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e Det ble overbrakt hilsninger, bl.a. fra Polarmuseet v/ Lena Aarekol
f Hammerfest har oppdaget hva Arktisk Forening i Tromsø gjorde i forbindelse med
monumentet over Heimer Hanssen og vii gjerne ha oppskriften. De ønsker f opp et
monument knyttet til kokken Lindstrøm som har spilt en slik viktig rolle ved flere av de store
polarekspedisjonene bade i nord og sør. Styreleder Salve Dahie tar ansvaret for a informere
dem om hva som ble gjort i Tromsø.

Tromsø 19.02.2014

Gidsken Halland (referent)

Salve Dahle

Nicholas Tyler
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