






 
Årsberetning 2012 

Foreningen 

Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte 

”Norsk Akevitt” og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag. 

Styrets sammensetning 

Øistein Wien  Sørfold   president 

Dagfinn Sivertsen Bodø  visepresident og skattmester 

Mona Halsbakk  Bodø  skriver 

Irene Wilhelmsen Bodø/Alta styremedlem 

Geir Winther  Hamarøy styremedlem 

Torgeir Kvarsnes  Bodø  vara 

Tom Jacobsen   Fauske  vara 

Revisor   May Karin Stamnes Albertsen 

Valgkomite  Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem   

Styrets arbeid   

Det er avholdt 5 styremøter, samt totalt et tilsvarende antall arbeidsmøter i forkant av arrangementene. 

Vararepresentantene har på lik linje med styrets faste representanter vært fullt ut delaktige i møter og 

arbeidsoppgaver.  

President, VP/skattmester og skriver deltok på Akevittinget 2012, som arrangeres hvert andre år og er 

Norske Akevitter Venners (NAV) øverste organ.  

Arrangementer 

Det ble gjennomført tre arrangementer i 2012, hhv. skreiaften Bodø 25. februar, sommerfest Kjerringøy 

9. juni og lutefiskaften Fauske 17. november. I tillegg vil det bli gjennomført skreiaften på ”MS Gamle 

Salten” i Bodø samme kveld som generalforsamlingen avholdes. 

Fastsettelse av arrangementssted og forberedende oppgaver (planlegging, invitasjon, registrering etc.) 

tilknyttet de tre festkveldene har hatt hovedfokus. Oppdatering av medlemsregisteret tar også mye tid. 

Oppslutningen om lagets arrangementer har vist en meget utviklingen positiv – 49 lutefiskelskere på 

festaften i november.  

Medieomtale 

Salten Akevittlag er viet stor oppmerksomhet både i Avisa Nordland, Saltenposten, Bodø NU, medlems- 

bladet AquaVIT, på NAV sin webside og under nasjonale Akevittinget på Atlungstad Brenneri. 

Over 100 medlemmene har sluttet seg til vår ”lukkede” Facebook-side. I høst ble det også laget egen 

hjemmeside, som på tross av at lite innhold foreløpig, nærmer seg 900 treff. 

Medlemsutvikling  

Mange av lagets medlemmer har presentert SAL for venner og kjente, både uformelt og i et privat lag i 

en vennegjeng på Rognan, som resulterte i 20 nye medlemmer. 15 måneder etter oppstarten har vi nå 



passerte 250 betalende medlemmer! 1. halvår kom det til flere nye medlemmer daglig, som resulterte i at 

SAL vant den nasjonale vervekonkurransen med premien fra NAV-butikken for kr 10.000,-. 

Medlemsregistrering tar fortsatt for mye tid, ikke minst fordi feilprosenten i innmeldingene er for høy. 

Det oppfordres derfor igjen til at alle som verver nye medlemmer må påse at opplysningene som sendes 

inn er korrekte. Husk også å melde endringer til SAL. Følgende informasjon skal registreres samlet: 

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

Salten-akevitt 

Styret har i høst sjekket muligheter og prisnivå for å få laget en egen Salten-akevitt. Ved å produsere 

denne hos en privat aktør (mest sannsynlig Agder Brenneri) vil det kunne gi laget en inntektsmulighet ut 

over medlemskontingent og overskudd på arrangementer, foruten øvrige muligheter det kan åpne for.  

Styret innstiller derfor ovenfor generalforsamlingen at det vedtas å la styret jobbe videre med planene, 

slik at dette kan bli en realitet om et års tid.   

Økonomi  

Som følge av overskudd på årets tre arrangementer og større medlemstilstrømning enn ventet, som igjen 

førte til at Salten Akevittlag vant produkter fra NAV-butikken for kr 10.000 i vervekonkurransen, viser 

regnskapet for 2012 et overskudd på kr 16.822,-. I tillegg har vi et varelager med salgsverdi kr X.XXX,- 

Dermed har vi allerede etter 13 måneder nådd målet om kr 20.000,- i disponible midler. Det henvises for 

øvrig til budsjettet for 2012, samt budsjettforslag for 2013, begge vedlagt og vil bli fremlagt på general- 

forsamlingen. 

Revisors beretning 

Lagets revisor har gjennomgått og godkjent regnskapet for 2012 uten bemerkninger, se vedlagte 

beretning. 

Utfordringer  

Både lagets økonomi, medlemstilstrømning og tilbakemeldingene vi får av arrangementsdeltakere gjør 

at avtroppende president mener det er all grunn til å se lyst(ig) på lagets videre utvikling.  

Annet av betydning 

Intet å bemerke. 

Oppgave til nye styret 

Styret ser optimistisk på Salten Akevittlags fremtid og mener det er grunnlag for å gjennomføre fire 

arrangementer i 2013 – tre som i 2012, men også et i september, der utvalgte akevitter testes mot 

utsøkte kjøttvarer (gjerne vilt) fra Salten/Nordland.  

Viktig! Avtroppende presidents midlertidige adresse i Sørfold, ”Strandveien 3A, 8226 Straumen”, er 

fortsatt laget forretningsadresse, og må endres av det nye styret. Videre må ny styresammensetning 

meldes Brønnøysundregistrene. 

8226 Straumen, 15. mars 2013 

SALTEN AKEVITTLAG 

 
 Øistein Wien, president 





Salten Akevittlag

Budsjett for tidsrommet 1. januar 2013 til 31.desember 2013

Inntekter

Arrangementer  50 x 150 7.500

Refusjon fra NAV 8.450

Salg av effekter 2.000

17.950

Utgifter

Egen akevitt 10.000

Faglige foredrag 2.000

Diverse 3.950

Overskudd 2.000

17.950

Forklaring til budsjettet

Salten Akevittlag planlegger tre større arrangementer i år, med forventet deltakersnitt

på 50. Pr. Arrangement budsjetteres et overskudd på kr. 50,- pr. Deltaker, som normalt

Skyldes påslag på prisen vi får fra restauranten.

Det forutsettes at vi får samme refusjon av medlemskontingent fra NAV som i fjor.

Vi fikk varer for 10.000 i forbindelse med vervekampanjen i fjor. De varene har vi

på lager, og det budsjetteres med å få et salg på kr. 2.000 i løpet av året.

På utgiftssiden kommer forslag på generalforsamlingen om å gå for produksjon av vår

egen akevitt. I budsjetter er det lagt inn kr. 10.000 til dette i år.

De øvrige utgiftspostene er faglige foredrag og en diversepost, som er tenkt til å dekke

kopiering, porto, telefon m.m.
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