STFTET 1947

Protokoll

Arsmøte for 2015 1 Arktisk Forening
Avholdt pa Polarmuseet 17. 02. 2016
Lerderen Ønsket velkommen og informerte om følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaig av dirigent
Godkjenning av innkallelsen
Valgavreferent
Vaig av 2 personer til skrive under protokollen sammen med formannen
Styrets àrsberetning
Regnskap og balanse
Orienteringer fra Styret
Valg

a

1. Arktisk Forenings formann Salve Dahle ble valgt til dirigent.
Det ble avholdt et minutts stilihet til minne om de av foreningens medlemmer som hadde
gátt bort i áret som gikk.
2. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
3. Gidsken Halland ble valgt som referent.
4. Medlemmene Nicholas Tyler og Øystein Overein ble valgt til
sammen med formannen.

a underskrive protokollen

5. Dirigenten gjennomgikk àrsberetningen. Arsberetningen ble deretter godkjent enstemmig.
Det ble det reist spørsmál om oppnevning av nye eresmedlemmer. Dirigenten informerte
at Styret har satt i gang arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjoner for oppnevning av
nye resmed1emmer. Styret legger saken fram for Arsmøtet i 2017.
6. Dirigenten gjennomgikk resultatregnskapet for 2015. Regnskapet med tilhØrende balanse
og revisjonsmelding ble deretter godkjent enstemmig.
Arsmøtet ha Styret lage oversikt over hvem av medlemmene som har betalt/ikke betalt
árskontingenten. Dirigenten opplyste at Styret ville sette i gang et arbeid med ga
gjennom medlemslistene. De oppdaterte listene vil danne grunniag for at man kan purre pa
medlemmer som ikke har betalt Arskontingenten.

a

a

7. Gidsken Halland orienterte om arbeidet med bevare gamle gravplasser med relevans for
ishavshistorien. Gidsken foreslo videre at Foreningen inkluderte en ärlig vandring pa
gravplassen som sitt første medlemsmØte i september.
8. Valgkomitéen presenterte sin innstilling. Utfallet av valget ble i samsvar med innstillingen.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
Kontoradresse
Søndre Tollbugt. 11
9008 Tromsø

Bankgro
9731 1 1 08372

Web
www.arktisk-forening.no
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Arktisk Forenings tillitsvalgte fra og med 17. februar 2016 er som følger:
Styret
Formann (velges for 1 àr)
Styremedlemmer (velges for 2 àr)

Varamedlemmer *(velges for 1 âr)

Revisor (velges for 1 ár)
(velges for 1 àr)
Valgkomité (velges for 1 ár)

*

Salve Dahie
Gunnar
Setra

Gjenvalgt
Gjenvalgt

Harald Johannesen
Odd M. H. Hansen
Janne Schreuder
Nina Rosenlund
Odd Arne HeggAs
Ulf LindstrØm
Marianne Nikoma
Charlotte Winsnes

Ikke pa valg
lldce pa vaig
Ny
Gjenvalgt
Gjenvalgt
Ny
Ny
Gjenvalgt

Nicholas Tyler
Bertram Kiil
Stig Falk-Petersen

Gjenvalgt
Gjenvalgt
Gjenvalgt

Alle varamedlemmene innkalles til styremøtene.

9. Orienteringer fra Styret
a Styret viste til Foreningens hjemmeside: www.arkdsk-forenbzg.no. som styremedlem Janne
Schreuder liar hatt ansvaret for. Alle vàre medlemmer ble oppfordret til a gâ inn pa siden og ta
den aktivt i bruk, og sende kommentarer for forbedringer.
c MedlemsmØtet I desember, som ble arranger i samarbeid med Polarmuseet og Tromsø
Sldpperforening, ble diskutert. Arsmøtet Ønsket at et slikt samarbeidsmØte skal gjennomfØres
hvert âr. MØtetemaene bør bade gjenspeile historien og vise veien framover i den moderne tid.
Medlemmene oppfordres til a sende forslag pa tema og foredragsholdere til styrets leder.
d Styret orienterte om “Tore Vorren seminaret” til minne om avdøde medlem Tore Vorren.
Dette seminaret er butt swert godt mottatt, og Styret foreslir at dette skal bli et árlig
arrangement. Seminaret er et samarbeid med UiT og Tromsø Skipperforeni g.
Tromsø 17. 02. 2016
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Gidsken Halland (referent)

Nicholas Tyler

Salve Dahie

Kontoradresse
Søndre Tollbugt. 11
9008 Tromsø

Bankgiro
9731 11 08372
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