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Styret har bestått av:

ÅnSSERETNING FoR 2OI5

Leder Knut Karlsen (2014*) Styremedl. Haldis Bredal (2015)
Nestleder Ragnhild Johansen (2015) Styremedl. Jorunn Nilsen (2015*)
Kasserer Laila Hansen (2014*) Styremedl. Jan Utheim (2014*)
Sekretær Jan A. Brox (2015)

*) Disse er på valg. Jorunn Nilsen er også på valg da hun ble valgt for et år i 2015.

Vpramedlemmer til styre:
l. varamedlem Oddvar Berntsen og 2. varamedlem Signy Seglsten. Begge er på valg da de er valgt
for et år i2015.

Arran gementskom iteen :

Leder Øystein Berntsen (2015), Anne Lise Solbakken (2015) Haldis Bredal (2015), Harald Hansen
(2014*) og Aud Jensen (2014*). *) Disse er på valg, de andre er valgt for to år i 2015.

Revisor:
Henry Solbakken og Gunvald Nordheim. Begge er på valg da de ble valgt for et år i 2015.
Vararevisor Åsmund Laukslett. Han er dg på valg da han ble valgt for et år i2015.

Valekomiteen valg i 2015 for et år har beståff av:
Leder Sigry Seglsten, Karin Laukslett og Lillian Nordheim.

Medlemstallet ved årets utløp var 212 pluss 8 æresmedlemmer til sammen 220. Aret før var det
totale antallet 206 medlemmer. Det er en øknin g ph 14. Besøkstallet på foreningas nettside i 2015
var 628, det blir i snitt ca.52 per måned med topper i månedene februar, juni og oktober med
henholdsvis 105, 83 og 91 besøkende. Dette skyldes at vi i de månedene la ut artikler fra foreningas
første bok «Hildring» som dessverre er utsolgt, på foreningas nettside. Totalt gir dette en oppgang
pb l2l fra2}l4.

Aktiviteten i20I5 har vært ved det jevne. Styret har avholdt seks møter og behandlet2T saker.

Det årlige møljekalaset ble arrangert lørdag 28. februar. Med innleid buss startet ferden fra
Prostneset og til Hillesøya.Det var lett sørlig bris, skyet og 5 - 6 plussgrader som medførte en del
isete veier. Det møtte 75 personer i ungdomshuset på Hillesøya, og det er på grensen av hva huset
kan ta imot. Med så mange giester går det med en del råstoff. Det var kokt 64 kg. skrei, 30 kg.
leve\ 17 kg. rogn, 155 stk. mager og34 stk. torskekjæker. Til dette var detøl og akevitt åfakjøpt.
Måltidet ble avsluttet med kulturmelk og kavring. Senere ble det kaffe og kaker. Dansemusikken
ble besørget av Bjørnar Hansen og Odin Tåmes fra Langsund i Karlsøy.

Torsdag 28. mai ble det avholdt Botnhamn-treff i Botnhamn Bygdesamling på Meyer-brygga.
Noen hadde tatt fergen over Malangen så til sammen var det 28 personer som hadde tatt veien til
bygdesamlingen. Her holdt bl.a. Randi Karlsen et foredrag om firmaet Brødrene Karlsen, Husøy, fra
etableringen og frem til i dag. Ei interessant utvikling og firmaet er fortsatt i sterk utvikling. I
forkant av Randis foredrag hadde Knut Karlsen en fin innledning om firmaets oppstart og utvikling.
Det ble servert ei nydelig fiskesuppe tilvirket av Aid Renland og Anne-Lise Lind. Åshild Tøllefsen
var betrjelpelig med serveringen. Et trivelig treff som det bruker å være i Botnhamna.
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Tekstboks
Kommentar på årsmøtet: Leder Karin Laukslett ikke Signy Seglsten.
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Notat
Marked angitt av Hans
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Foreninga deltok på arrangementet Sommaryøy på Yttersia som ble holdt i det fiskebruket
til Hjalmar Johansen & Co AS. Her deltok foreninga med egen stand fredag3l.T . oglørdag 1.8. Her
ble det gitt informasjon om foreninga arbeid samt salg av bøker og annet. Fredagen ble standen
betjent av Ragnhild Johansen, Jorunn Nilsen og Knut Karlsen. Lørdagen var den betjent av
Ragnhild Johansen, Jorunn Nilsen, Knut Karlsen og Jan Utheim. Været var ikke det aller beste da
det smaregnet begge dagene, og temperaturen var ikke mer enn 10 - 12 pluss grader. Dette
arrangementet ble omtalt i avisen Nordlys 3. august 2015. Avisen skrev bl.a.: «En av de mest
populære bodene hvert år er Hillesøyforeningas historiesamling». Jorunn Nilsen svarer slik da hun
ble spurt hvorfor det kommer sa mange til foreningas bod: «Jeg tror grunnen til at både unge og
gamle kommer bort til oss er at de er interessert i historien til området og det er spennende å se

hvordan folk levde før>>. J4 foreninga dekker et behov ser det ut for.

Husøy-dagene ble awiklet lørda922.8. ag søndag 23.8. Her deltok foreninga bare lørdag.
Produksjonslokalene hos Brødrene Karlsen var under om- og nybygging så mange av utstilleme
måtte sette opp sine boder ute i det fri. Foreninga var så heldig at den fikk sin stand inne ved siden
av fiske-standen til Brødrene Karlsen og dette var en ideell plassering. Folk strømmet til fiske-
standen for å handle fiskeprodukter. Til tider var det kø og dette førte til at mange studerte det
foreninga hadde å by på både av informasjon om foreningas arbeid og kjøp av bøker og annet. Nye
medlemmer ble dg tegnet. De som betjente foreningas stand var Haldis Bredal og Knut Karlsen.
Dette var litt knapt med folk fra foreninga og av den grunn ble det noe hektisk.

Fredag 23.10. ble det holdt høsttreff i ungdomshuset på Hillesøya. Det var satt opp buss fra Tromsø,
og da treffet begynte var det over 70 personer benket rundt bordene. Stort mer var det ikke plass til.
Det ble servert erter, kjøtt og flesk og til dessert ble servert hjemmelaget sviskegrøt med fløe.
Senere hen ble det kaffe og kaker. Dansemusikken ble besørget av Odin Tårnes og Bjørnar Hansen
fra Langsund i Karlsøy. Det var dg boksalg og åresalg. Den største overraskelsen sto Per Tore
Utheim for. På vegne av Tromsø Flyklubb gav han hovedgevinsten - en times flytur over Tromsø-
området for tre personer når det ble lysere tider. De tre som ble trukket ut var: Margit Strand, Henry
Solbakken og Bjørg Berntsen. En meget populær gevinst.

Styret mener aktivitetsnivået har vært tilfredsstillende, året sett under ett, selv om det alltids er rom
for forbedringer.

Styret:

Tromsø, 26.02.2016
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