Innkalling til Årsmøte 2017
Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9.
Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15.
Program årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrering av fullmakter.
Valg av møteleder, referent og personer til godkjenning av protokoll.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjenning av styrets årsmelding og regnskap for 2016.
Valg.
Representantskapsmøtet i Tromsø 2017 (kort presentasjon)
Innkomne saker. Saker til årsmøtet må være meldt til styret senest innen 01.03.2017.

Vedlegg:
Styrets årsmelding 2016
Regnskap for 2016
Innstilling fra valgkomiteen (denne ettersendes eller deles ut på årsmøtet)

Vi inviterer til åpent foredrag klokken 18.30 i forkant av
årsmøtene:
Vi inviterer både medlemmer og ikke medlemmer til et foredrag som vi velger å kalle:
Enebolig fra 1912; balansen mellom vern, komfort og teknologi. Jostein Jerkø holder et
foredrag om hvordan han har renovert sin gamle ærverdige bolig i Målselvgata. Et foredrag
om renovasjon og kompromisser mellom gammelt og nytt.
Ta med den du vil og møt opp til foredrag! Alle er velkommen
Etter årsmøte vil det som alle andre år bli noe å bite i, og hyggelige samtaler rundt bordet.
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Årsmelding 2016
Styre, komiteer og utvalg som har fungert i perioden:

Styret:
Leder: Chatrine Helen Jakobsen
Nestleder: Einar Johan Dons
Kasserer: Dag Magnus Andreassen
Sekretær: Ragnhild Myrstad
Varamedlem: Lars Børge Myklevold
Varamedlem: Jos Kögeler
Styremedlem Gunvald Wiik- Andersen trakk seg av personlige årsaker.

Styrets kontaktpersoner:
Nord-fylket: Her har ikke styret hatt noen kontaktperson i år.
Midt-fylket: Her har ikke styret hatt noen kontaktperson i år.
Ønsker at noen i fylket kan melde seg før eller under årsmøtet.

Revisor:
Olav Austlid

Valgkomité:
Leder: Peter Amundsen
Medlem: Marianne Skandfer
Medlem: Lars Liahjell

Ansvar for nettside og facebookside:
Jos Kögeler
Chatrine Helen Jakobsen
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Verneprisutvalg:
Leder: Bodil Ruud
Medlem: Chatrine Helen Jakobsen
Medlem: Lars Rostadmo

Arbeidsgruppe representantskapsmøte Tromsø 2017:
Chatrine Helen Jakobsen
Ragnhild Myrstad
Bodil Ruud
Eline Holdø

Utsendinger til representantskapsmøtet på Oppdal:
Chatrine Helen Jakobsen og Einar Johan Dons.
Troms var godt representert med nytt varamedlem for styret sentralt Eline Holdø, Bodil Ruud
var også til stede.

Medlemsstatus:
Ved årsskiftet hadde foreningen 167 medlemmer som er 5 medlemmer mindre enn i fjor. På
tross av arbeidet for å verve flere medlemmer.

Representasjon:
Medlem av Troms avdeling Eline Holdø sitter som varamedlem i foreningens hovedstyre.
Chatrine Helen Jakobsen deltok på Leder og stabsmøtet i november 2016.
Bodil Ruud er leder i valgkomiteen for foreningen sentralt.

Virksomheten:
Årsmøtet ble avholdt på Polarmuseet torsdag 10. mars 2016. Etter den offisielle delen av
årsmøtet var over ble det holdt et foredrag om Gjenbruk av eldre bebyggelse. Det ble holdt
foredrag av henholdsvis Olav Austlid, Jørund Ek og Peter Amundsen.
Dette året har vært innholdsrikt i forhold til at foreningen har arrangert medlemstur til
Skardalen, vi har vært deltakere på frivillighetens dag i september, og har generelt forsøkt å
arbeide mer ut mot medlemmer og potensielle medlemmer. Ønsket for det nye året er nye
medlemmer og at foreningen blir enda mer synlig og at flere skal vite om oss. I løpet av året
har det også vært lagt ned mye arbeid i forhold til representantskapsmøtet som skal være i
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Tromsø fra 9-11 juni nå i 2017. Arbeidsgruppen har gjort et godt grunnarbeid og håper at
medlemmer kan være med å hjelpe til under arrangementet. All hjelp er god hjelp!
Lokallaget og fylkesavdelingen arbeider fremdeles mot at anlegget Elvebakken i Balsfjord
skal få ny eier, men det har ikke blitt noen løsning enda på dette.
I høst hadde vi også besøk av redaksjonssekretær for Fortidsvern, Trond Rødsmoen fra
foreningen sentralt. Styreleder møtte han for en prat i forhold til nummeret av Fortidsvern
som omhandler Troms fylke i forbindelse med representantskapsmøtet 2017.

Styret har hatt 5 møter i perioden.

Lokallag:
Tromsø og omegn lokallag har som ansvarsområde Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og
Storfjord. I år har det kun vært aktivitet i Tromsø kommune. Lokallaget har ansvaret for
forvaltningen av den sjøsamiske gården Elvebakken som eies av Fylkesavdelingen, det har
også i år vært arbeidet for å finne andre eiere for anlegget. Det vil i år arbeides enda hardere
for å finne en langsiktig og god løsning for Elvebakken, gjennom møtevirksomhet med alle
aktører som på dette tidspunktet er inne i bildet. Lokallaget har gitt innspill på ulike planer og
i den sammenheng, blant annet innspill til Kulturminneplanen for Tromsø kommune.
Lokallaget har også arrangert et kurs i dekorasjonsmaling i løpet av dette året.

Harstad og omegn lokallag har hatt sitt andre virkeår. De har primært arbeidet utviklingen av
kommunedelplan for sentrum i Harstad. Og sendt høringsuttalelse til kommunen. Lokallaget
har også arbeidet for å forhindre blokkbebyggelse i Hålogalandsgate. I løpet av året har
lokallaget også hatt besøk fra foreningen sentralt, redaktøren av fortidsvern. Forberedelser på
artikler som skal komme ut i Fortidsvern i forbindelse med Representantskapsmøtet i Tromsø.
Styreleder og ett styremedlem deltok også på åpent møte om Harstads identitet.

Vernepris:
Det ble ikke delt ut noen vernepris i 2016.
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Publisering og informasjonsarbeid:
I år har publisering og informasjonsarbeid hovedsakelig vært gjennom sosiale media, e-post
til medlemmer og fysisk tilstedeværelse på frivillighetens dag i Tromsø sentrum. Vi har vært
for dårlige til å informere medlemmene som ikke har disse tilgangene. Facebooksiden får
mange nye tilhengere, men utfordringen er fremdeles å få disse til å melde seg inn i
foreningen, dette er en utfordring vi må ta på alvor for å øke medlemstallene, siden det virker
som om sosiale media er en riktig innfallsvinkel for å nå folket.

Økonomi:
Begge lokallagene har nå egen økonomi, men søker om midler gjennom eksterne kilder og
Troms avdeling ved behov. Økonomien er stabil. I år har vi noen etterslep i forhold til
utdeling av tilskudd, dette vil bli ordnet i løpet av 2017-2018. Det følger en oversikt over
økonomien som vedlegg til årsmeldingen.

Styrets vurdering:
Styret ser i år i likhet med tidligere år at det meste av aktiviteten i fylket ligger hos
lokallagene. Ønsket fra styret for 2017 er at avdelingen deltar mer sammen med lokallagene
og fortsetter sitt administrative arbeid. Vi arbeider også mot å opprette flere lokallag i fylket,
det er ønskelig med ett lokallag i Midt-Troms og ett i Nord-Troms.
Arbeid med vernearbeid mot store utbyggere der kulturmiljø er berørt er vanskelig fremdeles.
Styret ser i den forbindelse at større synlighet av foreningens arbeid er viktig å få til, for å
engasjere folk slik at de bryr seg om sitt miljø og identitet.
Styrets leder har i år deltatt på byutviklingskvelder i regi av avisa Tromsø. Og opplever det
som et bra tiltak for å kunne se hva næringslivet og kommunen planlegger og vurderer for
fremtiden. Det er i denne sammenheng vi må vurdere hvilken måte foreningen kan bidra.
Hvor vil vi at fortidsminneforeningen skal være om 10 år?
Dette er store spørsmål som vi vil arbeide videre med og som vi vil medlemmene skal
involveres i.

Tromsø 21.02.2017
Styret

Sign.
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Fortidsminneforeningen - Troms fylkesavdeling
Driftsregnskap for 2016
Driftsinntekter
Medlemskontingenter
MVA-kompensasjon for 2015/2014
Tilskudd fra Fortidsm.f. sentralt til malekurs og nabolagskurs (DVN)
Tilskudd fra Tromsø kommune til lokallaget (kurs, malingsoppdrag)
Øvrige driftsinntekter (inntekter medlemstur), (salg på årsmøte, kursavgift)
Sum driftsinntekter

2 016
27 715
5 373
38 000
7 150
78 238

2015
28 865
3 816
40 000
1 550
74 231

Driftskostnader
Prosjektkostnader (vedlikehold, forsikring, materialer, leie av møtelokale)
Medlemskostnader (årsmøte)
Medlemskostnader (medlemstur)
Overføring/utgifter vedr. lokallaget (tilskudd, utgifter v. malingsoppdrag)
Reise/møtekostnader (representantskapsmøte, ledermøte)
Div. administrasjonsutgifter (postboks, bannerutstyr, skilt/vernepris, mv.)
Sum driftskostnader

-12 910
-2 625
-18 007
-38 000
-15 164
-6 105
-92 811

-48 685
-15 995
-5 282
-81 967

Driftsresultat

-14 573

-7 736

443
443

1 332
1 332

-14 130

-6 404

Eiendeler
Fordringer fra 2015 (utgifter v. malingsoppdrag vedr. lokallaget)
Kontanter og bankinnskudd
Sum eiendeler

2 016
8 685
89 984
98 669

2 015
8 685
104 113
112 798

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Avsetning fra 2015 (kursavgift vedr. lokallag)
Sum egenkapital, avsetning, gjeld

98 669
-75
98 594

112 798
-75
112 723

Finansinntekter- og kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Sum finansposter
Totalresultat

-8 458
-3 548

Balanse pr 31.12.2016

Dato og signatur, avdelingsstyreleder
Dato og signatur, internrevisor

