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Arktisk Forening, styret 2021  

Styret    Therese Kongsli Jakobsen, formann  

Stein Tronstad, kasserer/nestleder 

Siv Kathrine Stark 

Odd M. H. Hansen  

Ann Kristin Balto 

Varamedlemmer  Stian Bones  

Henning Howlid Wærp 

Harald Johannesen 

Mia Kanstad Kulseng 

Revisor    Frank Olsen  

Valgkomiteen   Nick Tyler, leder  

Øistein Hanssen 

Harald Dag Jølle 

 

Betalte medlemskontingenter for 2021  

Æresmedlemmer:   4 medlemmer - mot 4 i 2020  

Livsvarige medlemmer:  95 medlemmer - mot 99 i 2020  

Firma:     5 medlemmer - mot 5 i 2020  

Vanlige medlemmer:   124 medlemmer - mot 115 i 2020 

Til sammen:    228 medlemmer - mot 223 i 2020 

 

Kontingent:  

Kontingent for 2021 har vært:  

Pensjonister/studenter kr 150,-  

Vanlig medlemmer kr 250,-  

Firmamedlemmer kr 2000,-  

Livsvarige medlemmer kr 2000,- (engangsbeløp) 

 



Regnskap (NOK) 31.12.2021 

 31.12.2021 31.12.2020 
Inntekter (kontigenter, salg av jubileumsbok, div. støtte) 40 634 49 394 
Kostnader (annonser, reisestøtte foredragsholdere, porto 
mm) 

21 209 26 572 

Finansinntekter og kostnader, anført som netto kostnad  33 
Resultat (inkl. finansresultat)  19 425 22 365 

 

Balanse, eiendeler 

 31.12.2021 31.12.2020 
Bank 9731 1108372 190 386 170 961 

 

 

Generelt:  

Møtesesongen 2021 har også vært preget av korona. Årsmøtet ble gjort delvis digitalt, og foredraget 
som skulle være i forbindelse med årsmøtet; Tessem-familien forteller sin historie, ble utsatt. Ingen 
av de planlagte møtene ble gjennomført på vårparten grunnet smittesituasjonen med covid-19. 

- 

Det som dog ble gjennomført, var Arktisk forenings appell ved Amundsen statuen på Prostneset. 
Takk til Harald Dag Jølle som holdt appellen. 

- 

Polar kirkegårdsvandring var startskuddet på høsten. Også i år valgte vi å ha forhåndspåmelding til 
arrangementet, for å gjøre eventuell smittesporing enklere. Det var mange som ønsket å være med, 
113 stk hadde meldt sin interesse før påmeldingen ble stengt. Arrangementet var stor suksess også i 
år, og filmavisatromso.no var med og filmet vandringen. Filmen ligger på deres hjemmeside. 

- 

Det er gledelig å si at høstens møtesesong foregikk nært opp mot normalen. Julemøtet ble avlyst 
grunnet få påmeldte, men både oktobermøtene (Tessem-familiens historie og Nordkjosbotnmøtet) 
og novembermøtet med Kjell Kjær gikk som planlagt.  

- 

Årsmøtet har tidligere godkjent oppgradering av plassen rundt Helmer Hanssen-statuen. Det har ikke 
vært noe aktivitet rundt dette prosjektet for året 2021. Budsjettet er fortsatt på 500.000,-, fordelt på 
del I og del II. Det har tidligere vært søkt om midler via Samfunnsløftet uten å få tilslag. Det vil bli 
forsøkt søkt på nytt i 2022 

- 

Det er gjort avtale om at Arktisk forening skal bidra mer til Sjøfolkenes minnedag. Tromsø 
Skipperforening og Tromsø Sjømannsforening har i årevis holdt i markeringen, men ønsker nå å bli 
avløst. I høst var markeringen et samarbeid mellom de to nevnte foreninger og Arktisk forening. I 



2022 er det 70 år siden ulykkene i Vestisen, og en god anledning til å gjøre noe ekstra ut av 
markeringen. Minnesmarkeringen bør være en del av neste års program. 

- 

I mars 2021 var politikerne på banen for å forsøke å få flyttet  Fangst- og fiskerimonumentet. Arktisk 
forening, sammen med Tromsø Skipperforening og Tromsø Sjømannsforening var raskt på banen 
med debattinnlegg i avisa. Forslaget om flytting ble tatt opp på kommunestyremøte, og det var klart 
flertall som var negative til å utrede en eventuell flytting.  

- 

Til april-møtet er tematikken satt, men foredragsholdere ikke klare. Her håper styret på innspill fra 
medlemmer om aktuelle kandidater. 

 

Kommunikasjon med medlemmer:  

Informasjon om våre medlemsmøter blir sendt ut via nyhetsbrev til alle som har meldt sin interesse 
på Foreningens hjemmesider. Det blir også sendt ut egne nyhetsbrev til medlemmer, og 
møteprogram og faktura for medlemskap blir sendt digitalt til de vi har registrert e-postadresse på. 
Medlemmer som vi ikke har registrert e-postadresse på får brev per vanlig post med møteprogram 
og faktura for kontingent samtidig. Arktisk Forening leier en postboks for mottak av brev, men da det 
er liten kommunikasjon som skjer i brevs form, vurderer vi å si opp leien.  

Medlemsregisteret har blitt betydelig oppgradert de siste årene, men vi ser fortsatt at det er en del 
medlemmer som ikke har registrert sin e-postadresse. Det er dyrt å nå fram til disse per post med 
møteprogram/kontingent, her bør det gjøres en vurdering hvorvidt man skal fortsette å sende brev 
til de som enda ikke har registrert sin e-post etter gjentatte oppfordringer.  

Facebooksiden til Arktisk forening brukes i all hovedsak til å annonsere kommende møter og 
hendelser. Her er det et stort potensiale til å nå ut til flere, og til å gjøre siden til noe en ønsker å titte 
innom. Det krever dog en del innsats og noen som er dedikert – og har lyst til å følge opp. 

Ellers brukes e-post-adressen info@arktisk-forening. Med ujevne mellomrom kommer det 
henvendelser fra mulige foredragsholdere, forfattere og andre som har begivenheter de mener 
aktuelle for Arktisk Forening.  

 

Representasjon: 

 • 5. september deltok Harald Johannessen og Odd-Magnus Heide Hansen på kransnedleggelse og 
minnesmarkering ved Fangst- og fiskerimonumentet på Stortorget. Formennene i Tromsø 
Sjømannsforening og Arktisk Forening hadde i forkant et møte for å diskutere videre samarbeid for 
markeringen. 

 

 

 

 



 

2021 Styremøter:  

Det ble avholdt et styremøte med personlig frammøte i 2020. Dette var på sensommeren (2021) for å 
spikre neste års møteprogram. Det ble også holdt to digitale møter utover høsten. Øvrig 
kommunikasjon og avgjørelser har blitt tatt via e-post.  

Medlemsmøter 2021:  

Se vedlegg for planlagt program. Viser til avsnitt ovenfor i årsberetningen for hvilke møter som ble 
gjennomførte og hvilke som ble avlyste.  

Styret ønsker å takke: 

 • Polarmuseets administrasjon og ansatte for deres hjelpsomhet ved årsmøtet som ble avholdt ved 
museet.  

• Norges Arktiske Universitet UiT for fleksibilitet og forståelse ved avlysning av Vorren-seminaret 

• Tromsø Arktiske Museum på Sør-Tromsøya, ved Karen Marie Christensen, for tålmodighet ved 
bestilling og avbestilling av møtedatoer og lokaler  

• Foredragsholdere som hadde planlagt innlegg og presentasjoner til møter som ble avlyste. 

Vedlegg: 

Resultatregnskap pr 31.12. 2021 

Balanseoppstilling pr 31.12.2021 

Revisjonserklæring 

Foreningas medlemsmøter 2020-2021 

 

Tromsø, 19. januar 2022 For Arktisk Forening: 

Therese Kongsli Jakobsen, formann 


