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Sak 1: Godkjennig av innkalling 
 
Innstilling Innkallingen godkjennes. 
  

¨¨ 
Vedtak Godkjent  

 
 

Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll 
 
Innstilling Møteleder: Torgeir Kvarsnes, sekretær: Trond-Morten Røst, underskrive 

protokoll: Gunnar Skjellvik og May Karin Albertsen. 
  
Vedtak Godkjent 

 
 

Sak 3: Styrets årsberetning for 2019 
 
Foreningen 

Salten Akevittlag (SAL) ble stiftet 10.12.2011. 
Norske Akevitters Venner, 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. Norske Akevitters Venner, 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.  
 
Styrets sammensetning 

Leder: Mona Halsbakk, Bodø 
Nestleder og leder av Akevitt Faglig Utvalg (frem til mai2019): Reidar Evensen, Bodø  
Sekretær: Trond-Morten Røst, Bodø 
Koldjomfru: Per Jon Olsen, Fauske 
Økonomiansvarlig: Olve Djupvik, Fauske  
Styremedlem: Monica Sundsfjord, Saltdal 
Styremedlem: Tom Jacobsen, Fauske 
1. vara: Evy Mårnes, Bodø 
2. vara: Richard Lindahl, Bodø 
Kvinneandelen i styret er på 28,5 %. 

 

Styrets arbeid 

• Det er avholdt syv styremøter, samt arbeidsmøter i forkant av arrangement. Styret bruker også 
mail som et hjelpemiddel for å få gjort arbeid.  

• Reidar Evensen og Trond Morten Røst var våre delegater til akevitt-tinget 26. april, grunnet 
flystreik kom Trond Morten seg ikke av gårde og Reidar ble forsinket. Men Mona Halsbakk som 
delegat for hovedstyret var til stede på hele tinget.  

• På dette tinget var det lagt opp til gruppearbeid for å involvere medlemmene i større grad i det 
organisasjonsutviklingsarbeidet som pågår.  Dette arbeidet følges opp av det nasjonale styret 
og videreføres på neste ting som skal være i Bodø.  
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• Akevitt-ting 2020 skal arrangeres i Bodø, styret har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Per 
Jon Olsen, Monica Sundsfjord og Mona Halsbakk for å jobbe med dette. Arbeidet skjer i 
samråd med Norske akevitters venner administrasjon og styret.  

Arrangementer 

Det er gjennomført 4 arrangement i 2019.  

• 9. februar ble det avholdt årsmøte på Hundholmen med påfølgende foredrag av Elisabeth 
Gjestland om Akevittrevolusjonen, det har skjedd mye i akevitt-verden de siste årene.  Og 
tradisjon tro – ble det servert skreimiddag. På møtet deltok 30 og på middagen var vi 41 
deltakere. 

• 28-30 juni var det tur til Arnøya og Arnøy brygge, hvor vi var 38 deltakere, hvorav fem annet 
akevittlag (Akershus og Eidsiva). På turen til hadde vi stopp på Inndyr på Salmon Senter hvor vi 
lærte mer om livet i havet og lakseproduksjon. På Arnøy hadde Olve Djupvik drinkkurs med 
gode historier, og smaksprøver. Vi hadde omvisning på øya ved daglig leder John Kristian 
Karlsen. Vi spiste god mat og hadde god drikke til. Alle deltakerne fikk et eget akevittglass som 
minne.  En meget vellykket tur.  

• Det har vært arrangert to kurskvelder for folk som ønsker å bli kursleder i Salten Akevittlag, 
henholdsvis i september og november. 

• 14.november var det temakveld for årets juleakevitt på Bjørk med 30 deltakere, hvorav 7 ikke-
medlemmer. Ansvarlig for denne kvelden var de nye kursholderne og de presenterte hver sin 
akevitt. Vi fikk servert juleakevitter og juletallerken med påfølgende dessert.  

• Styrets medlemmer har også holdt foredrag rundt om i distriktet om akevitt og dens historie. 
 

Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2019 hadde vi 131 medlemmer, mot 135 forrige år. Men vi ser at det stadig 
dukker opp gjester/ ikke medlemmer på våre arrangement. Det er hyggelig og bra, så håper vi de 
blir medlemmer etter hvert og tar med seg nye gjester. Styret jobber med en strategi for å verve 
flere medlemmer.  
 
Akevitt Faglig Utvalg  
Styret vedtok å legge ned Akevittfaglig utvalg i mai 2019. Begrunnelsen for dette er at mange av 
sakene som utvalget jobbet med var saker som måtte innom styret for avgjørelser, så det ble vel 
mye dobbeltarbeid. Samt at sakene tok litt lenger tid enn nødvendig.  Styret setter heller sammen 
arbeidsgrupper ved behov.  
Arbeidet med kystakevitten er godt i gang, her er det Reidar Evensen som er hovedansvarlig, med 
Mona Halsbakk som co-pilot. Arbeidet har fortløpende vært diskutert i styret. Målet er at 
akevitten skal være klar til lansering mars 2020. 
 
Økonomi 
Laget har en sunn økonomi, se regnskap. Overskuddet settes av til nye aktiviteter og utvikling av ny akevitt. 

 

Mona Halsbakk 
President 

Reidar Evensen 
Visepresident 

Trond-Morten Røst 
Sekretær 

Olve Djupvik 
Kasserer 

 
 
 
 

   

Monica Sundsfjord 
Styremedlem 

Tom Jacobsen 
Styremedlem 

Per Jon Olsen 
Koldjomfru 
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Vedlegg til årsberetningen: 
Rapport fra Akevittfaglig utvalg 2019. 
 

Utvalgets medlemmer: 
Utvalget har bestått av 4 faste medlemmer: Mona Halsbakk, Dagfinn Sivertsen, Monica 
Sundsfjord, Per Jon Olsen etter behov og Reidar J. Evensen.  Reidar J. Evensen har vært utvalgets 
leder. 
Møter: 
Det har det vært avholdt 3 møter frem til juni.  23.01, 19,02, og 03.05 hvor følgende temaer er 
behandlet: 

• Beskrivelse av Kystakevitten.  Beskrivelsen ble sendt Atlungstad v/ Halvor Heuch.  Vi fikk en 
rekke krav fra Halvor Heuch, som utvalget besvarte.  

• Reidar j. Evensen fikk i oppdrag å utarbeide en «Akevitt-historikk» bassert på hans tidligere 
foredrag for styret og medlemmer.  Monica utarbeidet kursmateriellet. Historikken ble 
godkjent av utvalget. Kurs skulle avholdes i mai. 
Basiskrydderet, tang og tare samt toppkrydderet ble godkjent av syret oversendt Halvor.   

• Styret ble invitert til Gunnar Skjellvik skjedde i mai. Her ble forskjellige typer av tang og tare 
smakt på, før de ble oversendt Halvor. 

 
Kurs i akevittens historie: 

• 7. mai ble det avholdt kurs i akevittens historie.  9 personer var påmeldt, men kun 5møtte.  
Årsaken hadde nok med tidspunktet og konfirmasjoner å gjøre. Kursleder var Reidar J. 
Evensen. 

Fra Akevittfaglig utvalg til arbeid i styret: 

• I august ble de fleste oppgaver til AFU overført styremedlemmer.  

• Reidar J. Evensen fortsatte med å jobbe frem en avtale om Kystakevitten sammen med Mona 
Halsbakk.    

Andre kurs: 

• Det var også annonsert nybegynner kurs i mai på Fauske Hotel.  Grunnet dårlig påmelding 
ble kurset avlyst. 

• Utvalget tok sikte på å arrangere både «Nybegynner», «Videregående» og «Temakurs». 

• Opplæringsprogram. 
Akevitter: 

• Salten Juleakevitt ble produsert og nummerert i 1000 eksemplarer.  Så godt som alle flasker 
ble solgt i 2019.  Dog var det flasker igjen, slik at nytt lager ikke ble oppkjørt til jul i år. 

• Lagets «Kystakevitt» vil se dagens lys i mars /april 2020.  Dette er et samarbeid med Atlungstad 
Brenneri og Halvor Heuch. 

Annet: 
Akevitt-godkjenning av flere restauranter og utesteder, heriblant Hundholmen og Volland 
Gjestestue. 
Olve Djupvik overtok Reidar J. Evensens oppgaver vedr. «Kystakevitt» i november. 
   
Bodø 1. januar 2019, Reidar J. Evensen, leder i Akevittfaglig Utvalg 
 

Innstilling Styrets årsberetning med vedlegg for 2019 godkjennes. 
Årsmøtet vil spesielt få takke Reidar J. Evensen for det store arbeidet han har 
nedlagt for laget. 

  
Vedtak Styrets innstilling godkjennes. 
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Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning for 2019 

 
INNTEKTER Note 2019 2018 2017 
Arrangementer 1 118.095 22.550 11.350 
Refusjon fra NAV 2 9.377 12.202 0 
Tilskudd til Kulturelle formål  58.662 42.900 45.500 
Salg av glass/ effekter  5.910 5.055 7.920 
Beholdning rekvisita pr 31.12 3 6.247 3.474 6.949 
Sum inntekter  198.291 86.181 71.719 
UTGIFTER     
Arrangementer 1 151.157 26.198 16.899 
Driftsutgifter, styre  5.107 16.971 1.196 
Gaver, blomster  600 1.884 0 
Reiser/ Akevitt-tinget  5.583 14.513 4.038 
Kostnad egen akevitt 4 575 10.298 0 
Innkjøp av glass/ effekter  8.611 0 0 
Beholdning rekvisita pr. 01.01 3 3.474 6.949 7.810 
Sum utgifter  175.107 76.813 29.943 
     
Renteinntekter  105 88 145 
Bankgebyrer  182 77 547 
Sum finansposter  -77 11 -402 
Årsresultat  23.107 9.379 41.374 
     
Balanse eiendeler Note 2019 2018 2017 
Bankinnskudd pr 31.12  193.437 173.103 160.249 
Varebeholdning pr 31.12  6.247 3.474 6.949 
Sum egenkapital pr 31.12  199.684 176.577 167.198 
     
Egenkapital pr 01.01  176.577 167.198 125.424 
Årsresultat  23.107 9.379 41.374 
Endret vurderingsmåte 
varelager 

5 0 0 400 

Balanserer med  199.684 176.577 167.198 
Note 1 Det er en tydelig forskjell på utgifts- og inntektsdelen av posten. Dette for at laget 

sponser sine medlemmer ved arrangementer. Drøyt 23.000 på Arnøy og drøyt 7.000 
på årsmøtet. Det skal lønne seg å være medlem i vårt eget Akevittlag! 

Note 2 Består av MVA kompensasjon og såkalt hodestøtte, basert på foregående år. Beløp for 
2018 gjelder for to år. 

Note 3 Det har vært et ønske om at endring av varelager også bør være synlig i 
resultatregnskapet. Innført fra 2019, også tatt med i 2018 og 2017. 

Note 4 Kun startkostnad nå. Denne posten vil bli høyere i 2020 pga vår Kystakevitt. 
Note 5 Varelager har tidligere blitt vurdert på en rotete måte. Noe til lav selvkost mens annet til 

utsalgspris. Inngående frakt skal også bakes inn i selvkost pr stk. Ble korrigert i 2017. 
 
Revisjonsberetning framlagt av Revisor Gunnar Pedersen. (vedlegges) 

Innstilling Regnskap for 2019 med revisjonsberetning godkjennes. 
  
Vedtak Regnskapet med revisjonsberetning ble godkjent 
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Sak 5: Budsjett for 2020 
 
INNTEKTER  Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 
Arrangementer  95.000 118.095 38.000 
Refusjon fra NAV  16.000 9.377 5000 
Tilskudd til Kulturelle formål  44.000 58.662 47000 
Salg av effekter  5.000 5.910 5000 
Sum inntekter  160.000 192.044 95.000 
     
UTGIFTER  Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 
Arrangementer  120.000 151.157 40.000 
Faglige/ kulturelle innslag  10.000 0 10.000 
Driftsutgifter/ styrekostnader  6.500 5.107 5.500 
Gaver/ blomster  2.000 600 2.500 
Reiseutgifter/ Akevitt-tinget  19.000 5.583 16.000 
Juleakevitten og Kystakevitten  14.000 575 12.000 
Kjøp av effekter  4.000 8.611 3.500 
Sum utgifter  175.500 171.633 89.500 
     
Driftsresultat  -15.500 20.000 5.500 
     
Finansposter     
Renteinntekter  110 105 1.500 
Bankkostnader (gebyrer)  -290 -182 -150 
     
Årsresultat  -15.680 20.334 6.850 

 
Forventer et høyere kostnadsnivå i 2020. Egen Kystakevitt er like rundt hjørnet. Både den, 
studietur og Akevittinget i Bodø gjør dette. 
Laget ønsker å betale større andel av arrangementer = mere forutsigbart for medlemmene. 
 
 
 
Innstilling Budsjettet for 2020 godkjennes. 
  
Vedtak Budsjettet ble godkjent 
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Sak 6: Aktivitetsplan for 2020 
Aktiviteter i Salten Akevittlag i 2020 

   
 
 
Styremøter 

 

 
Vi har 8 styremøter i år. Ønskes noe til 
disse kan styremedlemmer kontaktes. 
Datoene er planlagt slik: 02.01, 12.02, 
04.03, 06.05, 17.06, 27.08, 15.10 og 
02.12. 

   
 
Vår egen 
«Kystakevitt» 

 

 
 

 
Kystakevitten planlegges ferdig til mars 
og det vil bli invitert til Releaseparty for 
medlemmene. 
Akevitten er utviklet med eksperthjelp 
fra Halvor Heuch. 

   
 
Hjemmesiden 
Facebook 

 

 
Disse oppdateres jevnlig av Tom 
Jacobsen og Torgeir Kvarsnes (99583192) 
webansvarlig@saltenakevittlag.no  
Tlf: 91137430 
 
 

 
 

  

 
Akevitt: 
Kurs og tema 
 
Flere av disse 
vil bli holdt av 
vår nye 
kursgruppe. 

 
 
 

 

Det skal gjennomføres 6 arrangementer: 
1. Årsmøtet 08.02. 
2. Kystakevitt, release onsdag 4.mars. 
3. Akevitt-tinget i april med Come 

Together 24.04. 
4. Sommer- og grillakevitter 09. eller 

11.06. 
5. Kulturminnedagene i samarbeid med 

bl.a. Salten Mat 5.-13.09 
6. Årets juleakevitter i november. 

   

   
 
Kursgruppen 
 

 

 
Det er 10 stk som meldte seg interessert. 
Disse vil fortsatt ha møter og være faglig 
ansvarlig for medlemstreff/ kurs/ 
temakvelder. 
 

   
Innstilling Aktivitetsplan for 2020 godkjennes. 
  
Vedtak Aktivitetsplan ble godkjent 

mailto:webansvarlig@saltenakevittlag.no
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Sak 7: Valg 
 

Valgkomiteen har gjort arbeidet ved å bruke e-post og sms og har arbeidet fra medio 
desember til 13. januar 2020.  
Valgkomite: May Karin Albertsen, Torgeir Kvarsnes. 

 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Rolle Navn Periode 

President Mona Halsbakk Gjenvalg 2020-2021 
Styremedlemmer Reidar J. Evensen Ikke på valg Til 2021 
 Per Jon Olsen Ikke på valg Til 2021 
 Olve Djupvik Ikke på valg Til 2021 
 Tom Jakobsen Ikke på valg Til 2021 
 Dag Veimo Velges 2020-2022 
 May Karin Albertsen Velges 2020-2022 
Varamedlemmer Richard Lindal Ikke på valg Til 2021 
 Hege Kristin Ruud Velges 2020-2022 
    
Revisorer Gunnar Pedersen Gjenvalg 2020-2022 
 Trond-Morten Røst Velges 2020-2021 

 
 

Styrets forslag til valgkomite: 

Valgkomite Navn Periode 

 Trygve Johansen Ikke på valg 2019-2022 
 Monica Sundsfjord Velges 2020-2023 
 Evy Mårnes Velges 2020-2021 

 
 
Innstilling Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og styrets forslag til valgkomite 

vedtas. 
  
Vedtak Valgkomiteens innstilling og styrets forslag ble godkjent. 

 
 
 
Årsmøtet avsluttet kl 19:00 
 
 
 
Sekretær 

 

Protokollunderskrivere: 

Gunnar Skjellvik         May Karin Albertsen. 
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Vedlegg: 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. 

Artikkel 7. Revisor 
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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. 

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! 
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Vedlegg, revisjonsprotokoll: 
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