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Sak 1: Godkjenning av innkalling  

Innstilling Innkallingen godkjennes. 

 

Merknad fra Dag Veimo: 

Presisering av vedtekter hvem er på valg og hvor lenge, frister for saker og generalforsamling må 

framkomme i vedtekter etc. 

Vedtak Innkalling godkjennes med merknad. 

 

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

Innstilling Som møteleder velges: Torgeir Kvarsnes 
Som sekretær velges: Trond-Morten Røst 
Til underskriving av protokoll velges: Dag Veimo og Knut Fløten             

Vedtak Enstemmig vedtatt 

 

Sak 3: Årsberetning 2015  

Årsberetning 2015 
 

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.  

Styrets sammensetning; 
 President: Mona Halsbakk, Bodø 

Visepresident og leder av Akevittutvalget: Reidar Evensen, Bodø  

Skriver: Trond Morten Røst, Bodø 

Koldjomfru: Per Jon Olsen, Fauske 

Skattmester: Per Ole Dybli, Bodø 

Styremedlem: Torgeir Kvarsnes, Bodø 

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 vært fullt ut delaktige i møter og arbeidsoppgaver.  
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President og visepresident deltok på Akevittråd i september som de år det ikke er Akevitt-ting er Norske 

akevitters venner (NAV) øverste organ. Her Utformes NAV’s strategier og man vedtar hvordan det skal 

jobbes i kommende periode. Et av de sentrale tema i 2015 var medlemsregister, oppfølging av medlemmer 

og verving av nye.   

Arrangementer 
Det ble gjennomført to arrangement i 2015, av fire planlagte. Generalforsamling med påfølgende 

akevittforedrag av Halvor Heuch og så tradisjon tro skreimiddag.  Og så et høsttreff på Rognan. To av de 

planlagte arrangement ble avlyst grunnet få påmeldte. Styret har hatt en evaluering av dette, og vil jobbe 

videre med bedre tilrettelegging.  

Medieomtale 
Laget hadde et flott oppslag i AN før generalforsamlingen i 2015. Tema var besøk og Halvor Heuch og 

jubileumsakevitten.  

Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2015 hadde vi 170 medlemmer. Vi ser at vi har mistet en del medlemmer, men er ikke 

helt sikker på hva som er begrunnelsen for dette. Det er kommet et nytt medlemsregister, men SAL har 

slitt med å få til og fungere ordentlig. Så det har ikke gitt oss den oversikten vi håpet på.  

Akevittfaglig utvalg  
Rådet har bestått av 3 personer fra styret: Mona Halsbakk, Torgeir Kvarsnes og Reidar J. Evensen, samt 

Dagfinn Sivertsen.  Reidar J. Evensen har vært rådets formann. 

Rådet har avholdt 6 møter primært knyttet til arbeidet med Bodøs jubileumsakevitt.  

Saltenakevitten selges fortsatt bra og det er vi godt fornøyd med.  

For videre informasjon vises det til vedlegg 1; «Rapport fra Akevittfaglig utvalg.»  

 

 

Mona Halsbakk  Reidar Evensen    Trond Morten Røst  

President   Visepresident    Skriver 

 

Per Ole Dybli   Torgeir Kvarsnes    Per Jon Olsen  

Skattmester   Styremedlem    Koldjomfru 
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Vedlegg 1. Rapport fra Akevittfaglig utvalg for året 2015 
 

Utvalget har i 2015 hatt full fokus på utviklingen av Bodø Jubileums Aquavit. Siden vi aldri har hatt eget 

brenneri i Nord Norge, men i sin tid fikk forsendelser fra Lysholm Brenneri i Trondhjem, fant utvalget å be 

Halvor Heuch tufte BJA på Lysholm basis. Dette har medført at vi i dag kan presentere en avec som er 

foredlet med gamle, eikemodnede Lysholms akevitter, som er lagret oppimot 7. år. Den nytes best i tulipan 

glass. 

I forbindelse med årsmøtet, hvor Halvor Heuch var foredragsholder, ble det avholdt møte om BJA. Vi 

drøftet topping, som ble lovet oss ville komme fra forskjellige Lysholms Akevitter. Det ligger sådan an til å 

bli en eksklusiv avec. 

Karl E. Harr ble på vårparten engasjert til å utarbeide etiketten. Baksiden av etiketten er utarbeidet av 

utvalget sammen med Halvor Heuch. 

I skrivende stund er det avtalt lansering på akevittens dag, 13. april, på Restaurant Bjørk. Hit er Bodøs 

ordfører, Per H. Grue - presidenten i NAV, Halvor Heuch og Karl Erik Harr invitert.  Lanseringen skjer 

sammen med medlemsmøte, hvor de fremmøtte får anledning til å høre Halvor Heuch kåsere om hvordan 

han lagde akevitten, samt smake på Bodø Jubileums Akevitt. 

 

Reidar Evensen       Mona Halsbakk 
Visepresident og leder av akevittfaglig råd    President SAL 
 
Torgeir Kvarsnes       Dagfinn Sivertsen  
Styremedlem        medlemsrepresentant 
 

Kommentarer til årsberetning: 

Facebook og hjemmeside side må oppdateres og tilpasses dagens behov for informasjon og markedsføring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innstilling Årsberetningen for 2015 godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
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Sak nr. 4 Regnskap for 2015 

 

 



6 
 

 

 

Innstilling Regnskap og revisors beretning for 2015 godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
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Sak nr. 5 Aktivitetsplan 2016 og fremover 

 

Innstilling Aktivitetsplanen godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 

Forslag: 

Akevitt smaking i andre fora en middags smaking, enklere former i tillegg til det som er i dag. 
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Sak nr. 6 Budsjett for 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling Budsjett for 2016 godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
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Sak nr. 7 Valg 

 

 

Innstilling Innstillingen fra valgkomiteen godkjennes. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 
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Styret foreslår valgkomite 2016-17 

Rita Jacobsen 

Torgeir Kvarsnes 

Gunnar Pedersen 

Innstilling Innstillingen fra styret. 

Vedtak Enstemmig vedtatt 

 

Referat/ protokoll bekreftes. 

Bodø 05.03.16  
 
 
 
 

    

     
 


