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21 medlemmer til stede. 

  



Sak 1: Godkjenning av innkalling  

Innstilling Ingen merknader. Innkallingen godkjennes. 

Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

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

Innstilling Som møteleder velges: Torgeir Kvarsnes. 
Som sekretær velges: Per Jon Olsen. 
Til underskriving av protokoll velges: Marianne Djupvik, Tom Jakobsen.                

Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Sak 3: Årsberetning 2014  
 
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  

 Mona Halsbakk, Bodø, president, Dagfinn Sivertsen, Bodø, visepresident og skattmester, 
Torgeir Kvarsnes, Bodø, styremedlem, Per Jon Olsen, Fauske, styremedlem, Rita Jacobsen, 
Bodø, styremedlem, Trond Morten Røst, Bodø, styremedlem. 

Vara 

 Jorun Bringsli, Sørfold. Sissel Merete Busch, Bodø. 
Revisor  

 May Karin Albertsen.  
Valgkomité  
Tom Jacobsen, Ola Esbensen, Wenche Amundsen.  
 
Styrets arbeid  
Det er avholdt 4 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.  
Presidenten og styremedlem Trond Morten deltok på akevitt-ting som arrangeres annethvert år. 
Akevitt-tinget er Norske Akevitter Venners (NAV) øverste organ. Her utformes NAV’s strategier og det 
vedtas hvordan man skal jobbe i kommende periode.  
 
Arrangementer  
Det ble gjennomført tre arrangementer i 2014, hhv. generalforsamling og skreiaften i Bodø 1.mars, 
høsttreff på Sulitjelma hotell 8. november og en markering av Kulturminnedagen 13. september på 
restaurant Bjørk i Bodø. Etter generalforsamlingen hadde vi akevittfaglig foredrag med tema Mat og 
akevitt med Unn Karin Olsen. På Kulturminnedagen hadde Arnfinn Ellingsen, President i Røst 
Akevittlag, som innleder med temaet "1432 - året da globaliseringen startet på Røst.". I Sulitjelma ble 
det gjennomført et Akevittfaglig kurs for dummies, til stor glede for alle fremmøte. 
Det var også planlagt et treff på Fauske i juni med akevittsmaking og fjølmat – dette ble dessverre 
avlyst grunnet dårlig påmelding.  
 
Medieomtale  



Salten Akevittlag har fått oppmerksomhet både i Avisa Nordland (AN) og medlemsbladet AquaVIT.  
I AN var det et 2 siders oppslag på smaking av juleakevitt. Ekstra moro var det da at Saltenakevitten 
ble best i test til ribben. Vi har også flere ganger blitt nevnt i AN som en av leverandørene av 
jubileumsprodukt til Bodø bys 200-jubileum i 2016.  
 
Medlemsutvikling  
Ved utgangen av 2014 har laget til sammen 106 betalende medlemmer, så kommer 
familiemedlemmene i tillegg.  Noen nye medlemmer har kommet til i løpet av 2014, og noen 
medlemmer har valgt å melde seg ut. Ved siste medlemsoversikt fra NAV fremgår det at det er ca 100 
medlemmer som ikke har betalt sin kontingent etter innmelding. Disse vil derfor bli slettet som 
medlemmer etter en purrerunde. Styret har vært i samtale med noen av disse for fortsatt 
medlemskap.  
Laget hadde planer om en vervekampanje, men denne er ikke gjennomført. Det har vært et ønske fra 
styret og få en god oversikt over de medlemmer vi har og kunne pleie disse på en god måte. Men det 
har ikke vært lett med bakgrunn i et manuelt medlemsregister sentralt. Det nye web-basert 
medlemsregistret som skulle komme fra NAV har blitt forsinket og styret har derved ikke prioritert å 
gå i gang med dette arbeidet enda.  
 
Akevittfaglig utvalg  
MEDLEMMER 

 Rådet har bestått av: 3 personer fra styret, Mona Halsbakk, Dagfinn Sivertsen og Torgeir 
Kvarsnes.  I tillegg Reidar J. Evensen, som har vært rådets formann. 

MØTER 

 Det har vært avholdt 4 møter, foruten møte med pressen. 
ØKONOMI 

 Saltenakevitten er en suksess, som har gitt Laget store inntekter.  Dessverre vil ikke Bodø 
Jubileums Akevitt 2016, som produseres på Atlungstad av Arcus, gi oss de samme inntektene.  
Snarere tvert i mot vil vi få produksjons utgifter.  I 2014 har Rådet holdt seg innenfor de 
bevilgede kr 10 000.  I budsjettet for 2015, har Rådet søkt Laget om kr 20 000. 

AKTIVITETER 
Saltenakevitten 

 Saltenakevitten, er som tidligere nevnt en stor suksess.  Den gir oss store inntekter, j.fr 
inntekter i regnskapet under; Tilskudd til kulturelt formål.  Det er siden november 2013, pr 
31.12.2014 solgt over 2000 liter, eller over 4000 flasker. 

 Saltenakevitten er kommet for å bli, og rådet vil jobbe for å få den inn på butikklista. 
Bodø Jubileums Aquavit  

 Rådet har i driftsåret primært jobbet med BJA. Før vi kunne gå videre med Arcus og Halvor 
Heuch, måtte vi avklare at vi ble valgt til partner av kommunens Jubileums Utvalg.  Kontrakt 
ble skrevet like før jul. Vi fikk ansvare for å få Jubileums Akevitten. 

 

Videre har vi inngått et samarbeid med Bådin, som ble valgt til partner for å produsere 200 års 

Jubileums øl.  Halvor Heuch, skal under sitt besøk i Bodø 14-15 mars, besøke Bådin, for å få laget et øl 

som passer til BJA. 

BJA blir levert i samme emballasje som Ekstra Vellagret Juleakevitt.  Emballasjen blir holdt i Bodø 200 

år jubileums farger og logo, med kjente personer på baksiden.  Etiketten på flasken blir laget av Karl 

E. Harr.  Ønske om tegning av kultur kvartalet med Stormen som etikett er overlevert Harr. Det blir en 

avec type, med fra 5 – 7 års lagring. Den blir levert i 50 cl flasker, og signert av Halvor Heuch på 



baksiden.  Den er bestilt i et kvantum på 3000 liter eller 6000 flasker, hvorav de første 1000 flasker 

blir nummererte. Basis blir Lysholm, med topping av stjerne anis, tørket sitrus og vanilje preg. 

GLASS  

 Rådet har også hatt kontakt med lokal kunstner Glassblåserne, samt Riedel for å få laget glass med 
emblem.  

PRODUKSJON AV ANDRE AKEVITTER 

 Rådet har vurdert å ta opp produksjon av Juleakevitt og Gammel Salta Sei akevitt, uten at det 
foreligger noen beslutning. 

PRESSEN 

Etter oppfordring tok Rådet kontakt med Avisa Nordland for å gjennomføre en blindtest på 
juleakevitt.  Blindtesten ble gjennom ført av 3 av utvalgets medlemmer, Torgeir, Mona og Reidar på 
Bjørk Restaurant 1. desember.  6 akevitter ble testet, der i blant Saltenakevitten. Den kom ut som 
den beste akevitten til Pinnekjøttet, og gjorde nok at salget øket før jul!  For øvrig fikk vi fin 
pressedekning. 
Økonomi  
Foreningens økonomi er god. Dette skyldes i hovedsak inntekter fra salg av Saltenakevitten, som når 
er solgt i overkant av 4000 flasker.  
Forøvrig får vi refusjon på kr. 50,- pr. betalende medlem fra NAV.  
For videre kommentarer vises det til budsjett og regnskap som kommer som egen sak. 
 

Mona Halsbakk, 
President 

Sign 

Dagfinn Sivertsen 
Visepresident/Skattmester 

Sign 

Torgeir Kvarsnes 
Styremedlem 

Sign 
   

Per Jon Olsen, 
Koldtjomfru 

Sign 

Rita Jakobsen, 
Skriver 

Sign 

Trond Morten Røst, 
Styremedlem 

Sign 
 
 

  

Innstilling Årsberetningen for 2014 godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 

 

  



Sak nr. 4 Regnskap for 2014 

 

 

 



 

 

 

Kommentarer fra generalforsamlingen tas hensyn til ved neste års regnskapsmelding. 

 

 

Innstilling Regnskap for 2014 godkjennes. 

Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

  



Sak nr. 5 Aktivitetsplan 2015 og fremover 

 

Merknader på møtet: Aktuelt med lokalt treff i august istedenfor juni. 

 

Innstilling Aktivitetsplanen godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 
 

  



Sak nr. 6 Budsjett for 2015 

 

Merknader på møtet: Bør det legges til en liten egenandel ved arrangement for innskudd til NAV? 

 

Innstilling Budsjett for 2015 godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 

  



Sak nr. 7 Valg 

 

Forslag på valgkomite: 
Tom Jacobsen – leder, velges for 2 år  
Ola Ebensen   
Rita Jakobsen 
 

Innstilling Innstillingen fra valgkomiteen godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 

Referat/ protokoll bekreftes. 

Bodø 14.03.15  
 
 

 

    

Per Jon Olsen (sekretær)  Marianne Djupvik  Tom Jakobsen 
 


