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Medlemstallet ved årets utløp var 68 familiemedlemmer, l3lenkeltmedlemmer og 7
æresmedlemmer, totalt 206 medlemmer. Besøkstallet på foreningas nettside i20T4 var 507, det blir
i snitt ca. 42 per måned. Det er en dramatisk nedgang fra 2013 da var besøkstallet 2062. Grunnen til
dette har s§ret ikke noe god forklaring på.

Aktiviteten i2014 har vært noe høyere enn forrige år. Grunnen til det er at Sommargøy på
Sommarøy ikke ble an.angert i fior og vi stilte ikke på Husøy-dagan p.g.a. at det kolliderte med at
sentrale folk i foreninga var på ferie. Styret har avholdt seks møter og behandlet 27 saker.
Det årlige møljekalaset ble awiklet lørdag22.2- i ungdomshuset på Hillesøya. Med innleid buss fra
Tromsø Busscharter med selveste Egil Olsen bak rattet dro vi fra Prostneset i Tromsø kl. 17.00, og
tilbake ved midnatt var det Barre Kristoffersen som overtok rattet. Omtrent 50 personer hadde møtt
opp til møljespising. Etter det utsøkte måltidet med mølje med øl og akevitt attåt ble det kaffe og
kaker så mye vi klarte å putte i oss. Så ble det dans til musikk av Bjørnar Hansen og Odin Tårrnes,
begge fra Langsund i Karlsøy. Årets ærespris ble tildelt Ella Sebulonsen, Botnhamn, for hennes
tilrettelegging av foreningas treffi Botnhamn over flere år, men da hun ikke kunne møte fikk hun
prisen på medlemstreffet i Botnhamn i mai. Foreningas leder Knut Karlsen overrakte en stor
l«ystallvase med inngravering til lederen i UL Samhold, Lillian Nordheim, i anledning at det var 50
år siden ungdomshuset ble tatt i bruk. Egentlig var det 50 år like førjul i fior og den skulle da
overrekkes på jubileumsfesten, men da var ikke vasen klar. I en pause i dansen var det åresalg og
trekking av gevinster.
Onsdag l2.4.var det innkalt til møte i fflkesbygget i Tromsø for bkartlegge kulturlivet og andre
muligheter i Tromsø kommune. Innkallingen var sendt de fleste lag og foreninger i Tromsø
kommune. Prosjektleder var Anne Sætra fra fflkeskommunen og hun var dg møteleder. Fra
foreninga møtte Jan A. Brox og Ragnhild Johansen. Imidlertid gikk hele møtetut på få en oversikt
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over hus og lokaliteter for diverse aktiviteter. Det ble ikke lovet noen penger og
liten aktualitet for foreninga.

Torsdag 15.5. ble det arrangert medlemstreff i det nyåpnet Botnhamn Bygdesamling i Meyerbrygga i Bohrhamn. 28 personer hadde tatt turen innom brygga, noe av dem hadde tatt fergen fra
Brensholmen. Kjetil Renland orienterte om samlingen, samt at han viste noen filmsnutter, tatt opp
av NRK i 1950-årene, fra Hekking-Baltsfiorden, og noen filmsnutter fra Botnhamn og samlingen.
Dem har ffitt til en meget flott utstilling og den er vel verd et besøk. Foreninga har lagt ut 11 bilder
fra treffet på facebokk-siden til Botnhamn og kan beskues der. Ella Sebulonsen fikk nå overrakt
åres ærespris som ble annonser på møljelaset på Hillesøya tidligere dette året.
Foreninga deltok på årets Sommargøy på Sommarøy som ble awiklet i tiden fredag 1. - søndag 3.
august, med stand. Årets arrangement ble holdt i lokalene til det nedlagte fiskebruket til Hjalmar
Johansen & Co AS. Fredag ble standen betjent av Knut Karlsen, Jan A. Brox, Ragnhild Johansen og
Jan Utheim.Lørdagvar det Knut Karlsen, Jan A. Brox, Haldis Bredal, Ragnhild Johansen og
Jorunn Nilsen. Det solgte bøker, pins, caps og T-skjorter. Salget av bøker gikk strykene da vi hadde
laget bokpakker av de tre bøkene foreninga har gitt ut. Alle bokpakkene ble solgt. Den første boka
«Hildring» er foreninga nå fri for. Det ble gitt informasjon om foreninga og det ble tegnet flere nye

medlemmer. Søndag deltok vi ikke.
På Husøy-dagan deltok foreninga bare på lørda923.8. Her var det omtrent samme opplegget som på
Sommarøya tidligere i måneden. De som bedente standen var Knut Karlsen, Haldis Bredal og Aud
Alfredsen. Det er rapportert om rimelig bra med besøkende.

Fredag 14.11. arrangerte foreninga høstfest i ungdomshuset på Hillesøya. Buss var satt opp fra
Prostneset i Tromsø kl. 17.00. Vel 30 personer møtte til dette arrangementet. Det ble servert erter,
kjøt og flesk med øl og akevitt attiLt. Senere ble det servert kaffe og kaker. Dansemusikken ble
besørget av Odin Tårnes og Bjørnar Hansen. I pausen var det åresalg og trekking av gevinster.
Retur ved midnaff.

Vi må vel kunne si at året sett under ett,

at det har vært et godt aktivitetsnivå, og

vi må vel si oss

fornøyd så langt.
Tromsø, 15.42.2015
31.12.20t4
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