Årsmøte i Salten Akevittlag
11. Mars 2017 i Bodø
(Restaurant Bjørk)
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Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innstilling
Vedtak

Innkallingen godkjennes
Enstemmig valgt

Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
Innstilling

Vedtak

Som møteleder velges: Torgeir Kvarsnes
Som sekretær velges: Trond-Morten Røst
Til underskriving av protokoll velges: Bodil Kvarsnes og Dag Veimo
Enstemmig valgt

Sak 3: Årsberetning 2016
Årsberetning 2016
Foreningen
Salten Akevittlag (SAL) ble stiftet 10.12.2011 med det formål å fremme og nyte «Norsk akevitt» og
tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.
2016 har vært et godt og aktivt år for Salten akevittlag.

Styrets sammensetning
President: Mona Halsbakk, Bodø
Visepresident og leder av Akevitt Faglig Utvalg og Markeds- og Media Utvalget: Reidar Evensen, Bodø
Skriver: Trond-Morten Røst, Bodø
Koldjomfru: Per Jon Olsen, Fauske
Skattmester: Per Ole Dybli, Bodø
Styremedlem: Monica Sundsfjord, Saltdal
1. vara: Olve Djupvik, Fauske
2. vara: Grete Holmstrøm, Bodø

Styrets arbeid
Det er avholdt fire styremøter, samt arbeidsmøter i forkant av arrangement. Vararepresentantene har på
lik linje med styrets faste representanter deltatt på møter og utført arbeidsoppgaver.
Mona Halsbakk, Per Jon Olsen og Olve Djupvik deltok på Akevitt-tinget 24. september i Bergen. Akevitttinget er Norske akevitters venner (NAV) øverste organ. Her utformes NAV’s strategier og man vedtar
hvordan det skal jobbes i kommende periode. Hovedfokus i 2016 var revidering av NAV's vedtekter og
retningslinjer. Mona Halsbakk ble valgt som styremedlem i Norske akevitters venner sitt
hovedstyre/presidentskap.
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Arrangementer
Det er gjennomført seks arrangement i 2016.
➢ 5. mars ble det arrangert generalforsamling med påfølgende foredrag fra historiker Steinar Aas fra
UIN , «Alkohol i Salten fra 1816 til i dag». Etter foredraget ble det, tradisjon tro, servert
skreimiddag.
➢ 13. april, Akevittens dag, var det lanseringsparty for Bodø jubileumsakevitt på Bjørk. Her var Halvor
Heuch og Karl Erik Harr selvskrevne gjester. Gjest var også visepresident og leder for
sertifiseringsutvalget i NAV, Hans Christian Bangsmoen.
➢ 10. - 12. juni ble det arrangert tur til Dønna.
➢ 2. september ble restaurant Bjørk sertifisert som akevittbar. Sertifiseringen ble gjennomført av
visepresident og leder for sertifiseringsutvalget i NAV, Hans Christian Bangsmoen. Så nå har Bodø
og Salten sin egen akevittbar.
➢ 4. november ble det arrangert quiz på Bjørk.
➢ 10. desember feiret SAL sine første 5 år med jubileumsfest på Rognan, en særdeles vellykket kveld
med ca 50 gjester. Her hadde vi besøk av initiativtaker, første president og vårt æresmedlem,
Øystein Wien. Gotmar Rustad var hentet fra Løiten for å underholde og lære oss litt mer om akevitt.
Vår egen akevittsang, ført i pennen av Monica Sundsfjord, ble lansert og det var musikalsk
underholdning.

Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2016 hadde vi 154 medlemmer. Nytt medlemsregister pr. 2016 viste seg å ikke fungere
som planlagt. Oppfølging av medlemmene har derfor ikke fungert så godt som vi skulle ønske. Styret tror
noe av dette skyldes at det har det vært en nedgang i antall medlemmer. Rett for jul 2016 kom nytt
system, «Styre web», på plass. Nå ser det endelig ut til at vi har fått et system som fungerer, og vi kan
kvalitetssikre medlemsdialogen bedre. Vi vil i 2017 prøve oss på flere arrangementer utenfor Bodø og se
om dette kan bidra til flere nye medlemmer.

Akevitt Faglig Utvalg
Utvalget har bestått av 3 personer fra styret: Mona Halsbakk, Monica Sundsfjord og Reidar J. Evensen,
samt Dagfinn Sivertsen (ikke styremedlem). Reidar J. Evensen har vært utvalgets formann.For videre
informasjon vises det til vedlegg 1: «Rapport fra Akevitt Faglig Utvalg» .

Markeds- og Media Utvalget
Ble opprettet etter generalforsamling i 2016 og har bestått av tre medlemmer: Tom Jacobsen, Torgeir
Kvarsnes og Reidar Evensen. For videre informasjon vises til vedlegg 2: «Rapport fra Markeds- og Media
Utvalget».
Mona Halsbakk

Reidar Evensen

Trond Morten Røst

President

Visepresident

Skriver

Per Ole Dybli

Monica Sundsfjord

Per Jon Olsen

Skattmester

Styremedlem

Koldjomfru
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Innstilling
Vedtak

Årsberetningen med 2 vedlegg for 2016 godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak nr. 4 Regnskap for 2016
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Innstilling
Vedtak

Regnskap og revisors beretning for 2016 godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak nr. 5 Aktivitetsplan 2017

Innstilling
Vedtak

Aktivitetsplanen godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak nr. 6 Budsjett for 2017

Innstilling
Vedtak

Budsjett for 2017 godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak nr. 7 Nye vedtekter for Salten Akevittlag
Vedtekter for Salten Akevittlag
Bygger på statutter for Norske Akevitters Venner
Vedtatt av styret i NAV 05.01. 2017 etter fullmakt fra Akevittinget 24.09. 2016

Artikkel 1. Regionen
Regionens navn er Norske Akevitters Venner, region Salten. Regionen fremstår som en venneforening tilknyttet og
underordnet Norske Akevitters Venner (NAV), med intensjon om en regional samling av medlemmer i NAV.
Artikkel 2. Formål
NAV, region Salten skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres
tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på
eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. NAV, region Salten ser det som sin store oppgave å
fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte
og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.
Artikkel 3. Medlemmene
Som medlemmer i NAV antages kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som
samtidig ydmykt innordner seg foreningens vedtekter. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20
år. Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode
kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet
over det norske, unike nasjonalbrennevin.
Artikkel 4. Aktiviteter
NAV, region Salten vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta
norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden
drikkekultur!
Artikkel 5. Årsmøte
Hvert år innen medio mars innkalles samtlige medlemmer i regionen til årsmøte. Årsmøtet skal behandle og
godkjenne styrets beretning om virksomhet i perioden samt revidert årsregnskap. Videre skal årsmøtet velge
president og styre, valgkomité og revisor, samt behandle styrets planer for kommende periode.
Årsmøtet er NAV, region Saltens høyeste organ og foretar sine valg og avgjørelser ved alminnelig flertall.
Artikkel 6. Styret
NAV, region Salten ledes av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Presidenten velges separat av årsmøtet
for 2 år, mens de øvrige styremedlemmene velges ambulerende for to år. Styret konstituerer seg selv og fordeler
oppgaver etter behov. Det avlegges revidert og signert årsregnskap og en kort og signert årsrapport samt signert
årsmøtereferat til NAV. Alle styremedlemmene skal ikke være på valg samtidig.
Artikkel 7. Revisor
To revisorer velges av årsmøtet for to år. Revisorene skal revidere og signere årsregnskapet før dette fremlegges på
årsmøtet og deretter sendes til NAV.
Artikkel 8. Valgkomité
Årsmøtet velger valgkomité på tre medlemmer for tre år, der ikke alle skal være på valg samtidig.
Valgkomitémedlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen fremmer forslag til styremedlemmer, varamedlemmer og
revisor, mens styret foreslår medlemmer til valgkomitéen.
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Artikkel 9. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer fremmes av et enstemmig styre og vedtas av årsmøtet.
Artikkel 10. Endring av vedtektene
Vedtektene vedtas på årsmøtet. Regionens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om
endringer eller tillegg forøvrig, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og hvor det kreves ¾ flertall
på årsmøtet.
Artikkel 11. Opphør
For det tilfelle at denne stolte regionforening skulle opphøre, vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene
tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i regionens formålsartikkels ånd

Vedlegg:

Retningslinjer for Salten Akevittlag(region)
1. Formålet med organisering av regioner innen NAV er å styrke aktiviteten overfor medlemmene i NAV,
gjennom aktiviteter og tilbud nær det enkelte medlem – ref. NAVs statuetter § 5.
2. Regioner i NAV organiseres rundt lokale drivkrefter, innen definerte geografiske områder, gjerne med
utgangspunkt i det enkelte fylke. NAV-medlemmer innen det aktuelle området blir å betrakte som
medlemmer i regionen. En region omfatter i prinsippet minst 50 medlemmer.
3. Regioner i NAV organiseres etter normalvedtekter for slike regioner. Regionen er tilknyttet og
underordnet NAV.
4. Interimsstyre for regionen oppnevnes i samarbeid med sekretariatet og Presidentskapet i Norske
Akevitters Venner. Det forutsettes at interimsstyret innkaller til stiftelsesmøte, som velger regionens
Presidentskap. Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av mars.
5. Med basis i fremlagt årsberetning, revidert regnskap samt aktivitetsplan og enkelt budsjett, kan regionen
få overført støtte som kan bestå av momskompensasjon og være basert på antall hovedmedlemmer og
husstandsmedlemmer til dekning av løpende kostnader til virksomheten. Antall betalende medlemmer per
30.09. legges til grunn for dette. Utbetaling skjer innen utgangen av desember. Det kan ved behov
utbetales á konto-beløp. Det forutsettes at aktuelle arrangementer minst skal bære sine egne kostnader.
Regionens styre skal ha tilgang til oversikter over medlemmene i sin region.
6. Regionen avgir signert og revidert årsregnskap og kort, signert årsrapport samt signert årsmøtereferat til
NAVs Presidentskap. Det forutsettes også at det skal være en løpende og organisert kontakt gjennom året
mellom regionens styre og NAVs Presidentskap/sekretariat.

Vedtatt sentralt i styremøte 19.02. 2003, justert i styremøte 02.02. 2004
samt justert av styret 22.08. 2016

Innstilling
Vedtak

Nye vedtekter for Salten Akevittlag godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak nr.8

Valg

Framlagt på årsmøtet. Styret konstitueres seg selv. Alle velges for 2 år

Innstilling
Vedtak

Innstillingen fra valgkomiteen godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Styret foreslår valgkomite 2017-18
Framlagt på årsmøtet.
Torgeir Kvarsnes, Rita Jakobsen og Gunnar Pedersen

Innstilling
Vedtak

Innstillingen fra styret.
Enstemmig godkjent
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Sanger til
Årsmøte
11.mars 2017
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Akevittens venner
Mel. Å jeg vet en seter
Alle sammen kjenner
Akevittens Venner:
Det er vi som fester,
og akevitten tester.
Hva er det som smager?
Hva og best behager?
Jo, det er den gode, gamle
norsk akevitt!
Åh, du milde!
Løiten eller Gilde,
Simers eler Opland eller
Lysholms akevitt?
Alle sammen,
smak nå på drammen!
Så drikker vi og skåler
for den norske akevitt!

Skål for poteten
Mel: Sancta Lucia
Drammen på bordet står
Hvorfor så nøle?
La oss ta drammen vår
uten å søle.
Ta deg en fet en
drikk den og et den
Skål for poteten!
Drammen forynger
Mel: Tyven, tyven
Løft ditt glass og la oss synge

Her ved akevittens bord
Sang og dram skal oss forynge
Yngre enn vi var i fjor

Jan Håvard Korshavn
Tror vi tralala ………
En dram skaper stemning
Mel: My Bonnie
O aquavit – vi priser deg
Mel: O Tannenbaum

En dram skaper stemning blant nordmenn

En dram fører festen til topps
O Aquavit, vi priser deg,
du duftende, du fine
O aquavit, vi drikker deg,
du best blant brennevine
På fjell og sjø, i all slags vær,
du leger uro og besvær
O aquavit, kom vær oss nær,
så glemmes ve og pine.

En dram gir oss frihet og glede
Så kom alle sammen til oss
Ta bort, ta bort
Ja, ta bort det vannet og gi meg dram
Gi meg, gi meg

Hans Edvardsen

En flaske med øl og en dram
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Salten akevittlags egen sang
Mel: Trettifyrran
Tekst: Monica Sundsfjord

Tjue elleve var et merkeår for Saltenakevitt
Det ble dannet Nav avdeling – skrevet under svart på hvitt
Det ble valgt en president og dannet styre som skal se
til alt går riktig for seg for å ha godt renommé
Ja, vi liker akevitt og ønsker lære mer om det
Nå skal glasset bare heves
Kjenn på smaken av suksess
La den rulle litt i munnen, kjenn den varme kryddersmak
Vi er Norske Akevitters venner, klar til å ta et tak!

Når vi samlet er rundt bordet, er det alltid like bra!
Vi har felles interesse – akevitten gjør oss glad!
Potet, karve og litt krydder – det har gitt oss livets vann
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Harmonien mellom mat og drikke – sammen hand i hand
Ja, vi liker akevitt og vet at det er norsk kultur
Hev nå glasset alle sammen
Og syng med i moll og dur
Akevitt og krydder sammen er en egen vitenskap
Som vi hyller her i laget – sammen med all slags deilig mat!

Ja, vi liker akevitt og ønsker hedre livets vann!
Nå skal glasset bare heves
Kjenn på smaken av god dram
La den rulle litt i munnen, kjenn at varmen den tar tak
Vi er Saltenakevittens venner, klar til å ta en smak!
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