
      

REFERAT 

Fra:   Generalforsamling i Salten Akevittlag 

Tid og sted:  Lørdag 25. februar 2012 kl 18:00 på Restaurant Diplomat, Bodø  

Sakliste:  

1.  Godkjenning av innkallingen. 

Vedtak: Innkalling ble godkjent, 27 stemmeberettigede var tilstede. 

2.  Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen. 

Vedtak: Øistein Wien ble valgt som møteleder og Mona Halsbakk til referent, mens Per Dybli og 
Olaf Kristoffersen ble valgt til å signere protokollen. 

3.  Styrets beretning. 

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent med merknad om at det bør retter et par ”språkfeil” før 
utsendelse.  

4.  Valg av styreleder, styremedlemmer, vararepresentanter, revisor og valgkomite.  

a. Styret 

 President   Øistein Wien           2 år 

 Visepresident  Dagfinn Sivertsen         1 år 

 Skriver   Mona Halsbakk         2 år 

 Skattmester  Dagfinn Sivertsen         1 år 

 Styremedlem  Geir Winther          2 år  
 Styremedlem  Irene Wilhelmsen         1 år  

 Vararepresentant  Torgeir Kvarsnes         1 år  primært for Ytre Salten 

 Vararepresentant  Tom Jacobsen            1 år  primært for Indre Salten  
 

b. Revisor 

 May Karin Stamnes-Albertsen ble valgt til revisor   for 2 år 
 

c. Valgkomite 

 3 medlemmer  Utsatt til 17.nov, velges for 1 år 

Kommentarer til vedtakene: På senere generalforsamlinger velges leder og styremed- lemmer 
valgt for to år, vara for ett år. Generalforsamling ga de medlemmene som deltar  
på vårt arrangement 17. november 2012 fullmakt til å utnevne valgkomiteen.  

5.  Aktivitetsplan 2012. 

Vedtak: Fremlagte budsjett og aktivitetsplan ble enstemmig vedtatt.  

6.  Tid og sted for neste generalforsamling. 

Vedtak: Styret ble gitt fullmakt til å fastsette tid og sted for neste generalforsamling, som skal 
holdes i perioden februar–mars 2013.  

Møtet ble hevet kl 19:00. 

Bodø, 25.02.2012 

 

_____________________   _____________________  _____________________  

Mona Halsbakk, referent  Per Ole Dybli   Olaf Kristoffersen 



Årsberetning 

Salten Akevittlag, også kalt Norske Akevitters Venner avd. Salten (SAL), ble stiftet på Kobbelv vertshus 

10.12.2011. Foreningen har som formål å fremme norsk akevitt og tilhørende lokale mattradisjoner. 

Styremøter ble ikke avholdt i 2011, men så langt i år 1 styremøte (Fauske) og 1 ”gruppemøte” (Bodø) i 

forkant av generalforsamlingen. Presidenten har presentert SAL for Bodø Rotary Klubb etter initiativ fra 

skriver. Eneste arrangement i 2011 var stiftelsesmøtet med påfølgende stiftelsesfest, hvor det ble valgt et 

interimstyre og lagt rammer for arbeidet frem til generalforsamlingen. Interimstyre har bestått av: 

Øistein Wien  Sørfold   president 

Dagfinn Sivertsen Bodø  visepresident og kasserer (skattmester) 

Mona Halsbakk  Bodø  sekretær (skriver) 

Bente M. Ness  Hamarøy styremedlem 

Per Reffhaug  Sørfold  styremedlem 

Eva-Linda Ramnestedt  Bodø  varamedlem 

Oppstarten av SAL fikk meget god lokal og regional mediedekning, og jevn medlemstilstrømning vitner 

om at det er behov for en slik forening. Målet som stifterne satte var 100 medlemmer innen generalfor- 

samlingen 2½ måned senere. Pr i dag er vi 140 medlemmer, hvorav mange er 2 fra samme husstand. 

Interimstyret ble oppfordret av stiftelsesmøtet til å ha fokus på medlemsverving, utarbeide aktivitetsplan  

og budsjett, vurdere inntektsmuligheter, opprette Facebook-gruppe, foreslå strategi for NAV-autorisert 

restaurant i Salten, og strategi for (på sikt) å oppnå en egen Salten-akevitt, samt å opprette bankkonto. 

Medlemsvervingen går over all forventning. Aktivitetsplanen står nedenfor, budsjett med inntektsplan 

ligger vedlagt, Facebook-gruppe ble opprettet dagen etter stiftelsen og har pr i dag 61 medlemmer. 

Interimstyret har vært i kontakt med 3-4 restauranter som bør ha potensial for autorisering, der ”Gamle 

Salten” virker mest interessant og interessert. Det nye styret oppfordres til å videreføre forhandlingene. 

Så langt foreligger det ingen klar strategi for å få en egen Salten-akevitt. (Reseptgrunnlaget i Maquavit 

tilsier at den burde vært det, fremfor en nordnorsk akevitt som i for stor grad assosieres med et bryggeri  

i Tromsø fremfor Hamsun-karakteren handelsmann Mack. Kjerringøy har senere fått laget sin akevitt, 

og det blir anledning til å smaksteste de i juni.) Bankkonto er opprettet i DNB; 1503.26.77506.  

Utfordringene syntes så langt små. Manglende inntekter i lagets 2½ første måneder bekymrer ikke 

interimstyre. Her henvises til budsjettforslaget for 2012, som behandles på dagens generalforsamling. 

Medlemsregistrering tar for mye tid og det for stor feilprosent i opplysningene som meldes inn. Det er 

oppfordret til større nøyaktighet, og følgende informasjon skal meldes inn samlet: 

For- og etternavn | postadresse | postnr | poststed | mobiltelefon | evt. telefon 2 | e-postadresse   

Vår medlemsliste er nå mer tilpasset NAV sin oversikt. For å få bankkonto i lagets navn, har det vært 

nødvendig å registrere SAL i Enhetsregisteret. SAL er tildelt org.nr 997 956 540 og presidentens adresse 

i Sørfold, Strandveien 3A, 8226 Straumen, er oppgitt som forretningsadresse.  

Det er planlagt 3 arrangementer i 2012, hhv. dagens skreiaften, sommerfest på Kjerringøy 9. juni og 

lutefiskaften 17. november i Indre Salten (sted ikke fastsatt). Medlemsvervingen bør fortsette på dagens 

nivå ut 2012. En stor takk til alle dere som har vervet nye medlemmer og andre som velvillig har bidratt 

i oppstarten. Interimstyrets medlemmer ser optimistisk på Salten Akevittlags fremtid.  

Straumen/Bodø, 25. februar 2012 

Interimstyre i Salten Akevittlag 

 
 Øistein Wien, president 
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