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Møtereferat fra Fylkesårsmøte 2.mars
2012 på Diplomat Restaurant i Bodø
Møtet startet kl. 1830, det var 13 delegater og en ledsagersom var til stede, hvor vi
hadde ett eget rom for oss selv og så over på ett festdekket aftensbord som vi selv skulle
innta etter at årsmøtet var overstått. På menyen sto det eggerøre og potetsalat med
spekemat, bagett og flatbrød, FFM i Nordland tok spanderbuksa på og delegatene fikk
seg en enhet med drikke til maten på fellesregninga.

Årsmelding og regnskap for 2011med revisors melding ble begge enstemmig vedtatt
uten merknader. Fremlagt arbeidsprogram og forslag til budsjett ble tatt til etterretning.

Valgkomiteens leder Bjørn Rognan hadde gjort en god jobb og banka inn alle poster i det
kommende styret, men også denne gang må vi se oss slått med at valgkomite ikke lar seg
velge. Fylkesstyret må igjen påta seg dette verv frem mot neste fylkesårsmøte.

Sommertur til Tromsø blir det store spørsmål det skal avklares på kommende styremøte
27. mars. Forslag til budsjett her er på over 70 000. Dyrt men, realiserbart, får vi
medlemmene med oss på sommertur til besøk hos fylkeslaget i Troms/Finnmark, vi
synes det høres koselig ut.

Kasserer Sverre Wikstrøm som har ført fylkesforeningens regnskap gjennom de tre – 3
siste år og Salten Lokallags regnskap gjennom 12 år i tillegg til å være materialforvalter,
innkaller (gjennom sms) og den som alltid har bestilt lokaler til foreningens møter,
hentet og brakt nøkler, ble æret med gode ord og blå Hortensia i en vaskebalje. Et mektig
arbeid har han gjennom årene utført for FFM i Nordland med særdeles dyktighet. Sverre
er den som bestandig har stått på sidelinja gitt andre honnør for arbeidet.

Diplomat restaurant har tatt med seg
alle de flotte tegningene av Bodøs
musikere og kunstnere og hengt dem
opp i sin nye «stue».
Her er det utsikt til både bil, tog og
båt, samt til folkelivet som befinner
seg i havna, og når den nye
havnepromenaden står ferdig en gang
i 2014, kan vi gå tørrskodd ei
strekning på vel 1 mil. Vi gleder oss.
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Foruten Sverre, ble Karstein Storvik takket av for sitt arbeid gjennom 2011, han vil få
sine blomster ved en senere anledning. Karstein som har vært varamann til styret har
deltatt på samtlige møter og vært til god støtte i fylkesstyret.
Her er bildene fra fylkesårsmøtet 2012.

Myrtle, Bertas ledsager, Arvid Nilsen vår nye nestleder ved siden av sin kone Ingrid som var leder i FFM i
Nordland før nåværende leder, så kommer Bjørn som er varamann valgt for 2. gang og Mia øverst ved
bordenden. På andre siden sitter Sverre øverst, så Arne vår andre varamann, mens kelneren serveres Ottar
vårt styremedlem også kommer Sidsel Pedersen mangeårig medlem i FFM, den tomme stolen er fotografen
og fylkesleders sete denne kveld.

Og her ser vi nesten alle som var tilstede.

Med hilsen fra fem staute Nordlandskarer og to kvinner i styret i FFM i Nordland.
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