Årsmøte 13. februar 2021 kl. 18.00
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Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innstilling:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
Innstilling: Møteleder: Torgeir Kvarsnes, sekretær: May-Karin Albertsen, to til å underskrive
protokoll velges i forsamlingen.

Vedtak:

Sak 3: Styrets årsberetning for 2020
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: Reidar Evensen, Bodø
Sekretær: May Karin Albertsen, Bodø
Koldjomfru: Per Jon Olsen, Fauske
Økonomiansvarlig: Olve Djupvik, Fauske
Styremedlem: Dag Veimo, Bodø
Styremedlem: Tom Jacobsen, Fauske
1. vara: Hege Kristin Ruud, Sørfold
2. vara: Richard Lindahl, Bodø

Styrets arbeid
Det er avholdt syv styremøter, hvorav noen digitalt/på teams. Styret bruker også e-post som
et hjelpemiddel for å få gjort arbeid.
Akevitt-ting 2020 skulle arrangeres i Bodø i april, men på grunn av nedstengning/Corona ble
dette utsatt til oktober. Det lot seg imidlertid heller ikke gjennomføre i oktober og er nå
utsatt til 17.-19 september 2021. Dette skjer i samråd med Norske akevitters venner
administrasjon og styret.
Der er også gjennom året blitt jobbet for å få mer aktivitet på vår Facebook side, noe som vi
delvis har lyktes med. Det er fortsatt flest styremedlemmer som legger ut ting, men vi ser at
det blir lest og likt. Vi skal jobbe videre med dette, målet er at også flere medlemmer skal
legge ut bilder, «fortellinger» om gode opplevelser knyttet til norsk mat- og drikkekultur.
Gjerne kombinert med det gode selskap.
Videre har styret jobbet med å få relansert Salten jul og Kystakevitten. Det har vi lyktes med.
Kystakevitten kommer i løpet av våren og Salten jul kommer i juleslippet.

Arrangementer
Det er gjennomført 5 arrangement i 2020, bare to lot seg gjennomføre fysisk grunnet
restriksjoner knyttet til Corona. Vi hadde planlagt å delta på Salten mat i september, men
dette ble avlyst.
➢ 8. februar ble det avholdt årsmøte på Bjørk med påfølgende foredrag av

➢

➢
➢
➢

visepresident Ingvar Haga som dro oss gjennom utviklingen i akevitt-verden de siste
10 år. På møtet deltok 22 og på middagen var vi 28 deltakere.
4.mars fikk vi lansert Kyst-akevitten med 27 gjester til stede. Halvor Heuch fra
Atlungstad brenneri som har produsert akevitten fortalte om utviklingen, bruk av
tang og tare, produksjon og ellers hyggelige akevittanekdoter. Og selvfølgelig var det
med smaksprøver Det var god stemning og mye lovprisning av Kystakevitten.
4. juni hadde vi Webinar med Atle Minothi akevittambassadør ved Arcus, som
presenterte både klassiske og nyere akevitter passende til sommertiden.
21.oktober Webinar med fokus på akevitt for vilt. Her ble akevittene presentert av
medlemmer i Salten Akevittlags kursgruppe.
25 november var det igjen Webinar med Atle Minothi som presenterte juleakevitter,
både klassiske og nyere, fra Arcus. Tilbudet gikk ut til alle akevittlag i Nordland, så her
var det blant annet en gruppe med fra Mosjøen som hadde samlet seg på Fru
Haugans.

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

Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2020 hadde vi 132 medlemmer, mot 131 forrige år. Og tatt i betrakting at
2020 er det året hvor vi har hatt minst fysiske møter/treff med våre medlemmer og andre
akevittvenner sier vi oss fornøyd. Men håper på både flere treff og flere medlemmer i 2021.

Kursgruppa
Salten akevittlag har en egen kursgruppe bestående av både styremedlemmer og andre
medlemmer. Målet med gruppen er å øke lagets kurskapasitet, og kunne ha flere kurs. Pga.
coronasituasjonen har ikke kursgruppa hatt mer enn ett møte, kombinert fysisk og
webmøte, knyttet til Webinar om vilt og akevitter som ble arrangert 21. oktober. Det har
også vært litt mailaktivitet i forbindelse med dette. Kursgruppa har ikke vært direkte
involvert i andre arrangementene.

Økonomi
Laget har en sunn økonomi, se regnskap. Overskuddet settes av til medlemspleie i et
forhåpentligvis koronafritt år, feiring av 10-årsjubileum, relansering av Kystakevitten og
Salten juleakevitt.

Mona Halsbakk
President

Reidar Evensen
Visepresident

May Karin Albertsen
Sekretær

Olve Djupvik
Kasserer

Dag Veimo
Styremedlem

Per Jon Olsen
Koldjomfru

Tom Jacobsen
Styremedlem

Innstilling:

Styrets årsberetning med vedlegg for 2020 godkjennes.

Vedtak:

Styrets innstilling ………………..

Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning 2020

ÅRSREGNSKAP 2020
INNTEKTER

2020

2019

2018

Arrangementer

1.

27.712

118.095

22.550

Refusjon fra NAV

2.

15.455

9.377

12.202

32.402

58.662

42.900

Tilskudd til Kulturelle Formål
Salg av Glass/Effekter

3.

4.269

5.910

5.055

Beholdning Rekvisita pr 31/12

4.

8.052

6.247

3.474

87.890

198.291

86.181

SUM INNTEKTER
UTGIFTER
Arrangementer

1.

39.522

151.157

26.198

Driftsutgifter. Styrekostnad

5.

9.932

5.107

16.971

Gaver / Blomster

810

Reiser / Akevittinget
Kostnad egen Akevitt

6.

Innkjøp av Rekvisita og Effekter
Beholdning Rekvisita pr 1/1

SUM UTGIFTER

4.

600

1.884

0

5.583

14.513

(10.091)

575

10.298

5.111

8.611

0

6.247

3.474

61.622

175.107

6.949

76.813

Renteinntekt

48

105

88

Bankgebyrer

114

182

77

SUM FINANSPOSTER

-67

-77

11

ÅRSRESULTAT

26.201

23.107

9.379

Note 1. Koronaåret umuliggjorde en medlemstur. Det er også en tydelig forskjell på utgifts
og inntektsdelen av posten. Dette for at laget sponser sine medlemmer ved arrangementer.
Nesten 6.500 på årsmøtet og nesten 7.100 på slippfest Kystakevitt. Det skal lønne seg å være
medlem i vårt eget Akevittlag!
Note 2. Består av MVA kompensasjon forrige regnskapsår og såkalt hodestøtte – antall
medlemmer pr 31.08. Kostnader medlemstur i 2019 bidro sterkt til MVAkompensasjonen.
Beløp for 2018 gjelder for to år.
Note 3. Spesielle omstendigheter medførte at laget måtte kjøpe inn 11 flasker Kystakevitt
hvorav en er solgt. Koronaåret har medført et lavere salg av vanlig rekvisita, men flaskene
påvirker positivt beholdningen av rekvisita.
Note 4. Det har vært et ønske om at endring av varelager også bør være synlig i
resultatregnskapet. Innført fra 2019, også tatt med i 2018.
Note 5. Noen ekstraordinære kostnader som etikett til Kystakevitten finnes i beløpet.
Note 6. Gjelder Kystakevitten som totalt kostet oss Kr 10.666. Beløpene finnes inkludert i
andre utgiftsposter. Salten Juleakevitt kostet noe i begynnelsen, men bidro totalt sett
positivt med Kr 14.625.

BALANSE EIENDELER
Bankinnskudd pr 31/12

217.833

193.437

173.103

8.052

6.247

3.474

SUM EGENKAPITAL Pr 31/12

225.885

199.684

176.577

EGENKAPITAL Pr 01.01.

199.684

176.577

167.198

26.201

23.107

9.379

Varebeholdning pr 31/12

Årsresultat

BALANSERER MED

Innstilling:

Vedtak:

225.885

199.684

Regnskap for 2020 med revisjonsberetning godkjennes.

176.577

Sak 5: Budsjett for 2021

BUDSJETT FOR 2021
INNTEKTER

BUDSJETT 21

REGNSKAP 20

BUDSJETT 20

Arrangement
Støtte fra NAV
Kulturtilskudd
Salg av Effekter

55.000
8.600
19.800
5.000

27.712
15.455
32.402
4.269

95.000
16.000
44.000
5.000

SUM INNTEKTER

88.400

79.838

160.000

UTGIFTER

BUDSJETT 21

REGNSKAP 20

BUDSJETT 20

Arrangementer
Faglig/Kulturelt innslag
Driftsutgifter/Styrekostnad
Gaver / Blomster
Reiseutgifter/Akevittinget
Juleakevitt
Kjøp av effekter

75.000
15.000
10.000
2.500
20.000
5.000
7.500

31.522
8.000
9.932
810
0
(10.091)
5.111

120.000
10.000
6.500
2.000
19.000
14.000
4.000

SUM UTGIFTER

135.000

55.375

175.500

-46.600

26.268

DRIFTSRESULTAT

-15.500

FINANSPOSTER
Renteinntekter
Bankkostnader (gebyr)

ÅRSRESULTAT

60

48

110

- 260

-114

- 290

-46.800

26.201

-15.680

Koronasituasjonen har satt mye på vent. Tur i 2021 for å besøke Det Norske Brenneri samt
Akevittinget i Bodø vil medføre en høyere kostnad. Laget ønsker å betale større andel av
arrangementer = mere forutsigbart for medlemmet.
Innstilling:
Vedtak:

Budsjettet for 2021 godkjennes.

Sak 6: Aktivitetsplan for 2021
Aktiviteter i Salten Akevittlag i 2021
Vi planlegger 7 styremøter i år.
Ønskes noe til disse kan
styremedlemmer kontaktes.
Styremøtene holdes i disse ukene:
Uke 2, uke 10, uke 19, uke 25, uke 34,
uke 41, uke 49.

Styremøter

Vår egen
Juleaquavit

Det er planlagt at vår egen juleakevitt
kommer på polet igjen til jula 2021.
Dette vil sette en ekstra spiss på jula
som kommer.

Hjemmesiden
Facebook

Disse oppdateres jevnlig av
Webansvarlig.
webansvarlig@saltenakevittlag.no
Medlemmer oppfordres til å bruke
Facebook aktivt.

Kurs og
andre
aktiviteter

Det skal gjennomføres 8
arrangementer:
1. Årsmøtet 13.02.
2. Webinar i mars: Akevitter til
påskemat.
3. Akevitt-tinget 09.-11.04 med
Come Together 09.04.
4. Sommer- og grillakevitter i mai
arrangert av egen kursgruppe.
5. Tur til Mosjøen for medlemmer
11.-13.06.
6. Kulturminnedagene i samarbeid
med bl.a. Salten Mat 25.-26.09.
7. Webinar/ viltaften i lokale
grupper i oktober.
8. Årets juleakevitter i november.
9. Jubileumsfest 10.des.

Tur til
Mosjøen

Innstilling:
Vedtak:

Aktivitetsplan for 2021 godkjennes.

Sak 7: Valg
Valgkomiteen har gjort arbeidet ved å bruke Teams, e-post, sms samt telefon og har
arbeidet fra ultimo desember til 14. januar 2021.
Valgkomite: Trygve Johansen, Monica Sundsfjord, Evy Mårnes
Valgkomiteens innstilling:
Rolle
Navn
President
Mona Halsbakk

Periode
2021-2022

Styremedlemmer

May Karin Albertsen
Dag Veimo
Birger Willumsen
Gunnar Skjelvik
Børre Gunnar Grindstein
Hege Kristin Ruud

2021-2022
2021-2022
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2022

Varamedlemmer

Bård Arntzen
Monica Moen

2021-2022
2021-2022

Revisorer

Gunnar Pedersen
Trond-Morten Røst

2021-2022
2021-2022

Valgkomite

Navn
Trygve Johansen
Monica Sundsfjord
Evy Mårnes

Periode
2021-2022
2021-2023
2021-2022

Bodø, 14.01.2021

Trygve Johansen
Innstilling:

Monica Sundsfjord

Evy Mårnes

Valgkomiteens innstilling til president og styremedlemmer vedtas.

Styrets forslag til valgkomite vedtas.
Vedtak:
Årsmøtet avsluttet kl……
Sekretær: May Karin Albertsen

…………………………………

Protokollunderskrivere:

-------------------------------

------------------------------------

Vedlegg til sakspapirer årsmøtet 13.02.21
1. Revisjonsberetning for 2020
2. Vedtekter for Salten Akevittlag

Vedlegg 1 – Revisjonsberetning 2020

Vedlegg 2 – Vedtekter for Salten Akevittlag

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
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!

