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Styret i 2014 
Styreleder  Kine Johnsen, Akvakultur i Vesterålen/ Nordlaks 

  Gikk ut i f.perm 10.09.14 

Nestleder   Ole Petter Bergland, Naturpartner i Andøy 

   Gikk inn som styreleder 10.09.14 

Styremedlem   Kjell Hanssen, Hadsel vgs. 

Styremedlem   Charlotte Skarsem Solberg  

   Trakk seg fra styret – ingen møtedeltakelse 

Styremedlem   Bjarte Breivik 

   Trakk seg fra styret – ingen møtedeltakelse 

 

Prosjektledelse 
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, ved Even Magnar Hanssen. 

 

Medlemmer i 2014 
Pr. 31.12.2014 hadde festivalen 25 medlemmer, herav 4 personlige og 21 bedrifter:  

Nordtun Gård Ringstad Sjøhus 

Sortland vgs - Kleiva Sortland Hotell As 

Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS Myre Hotell 

Nordlaks Produkter AS Ekspedisjonen Nyksund og Sortland 

Naturpartner Vesterålen Kysthotell 

Vesterålsegg Holmvik Brygge 

Vesterålsmat BA Discover Arctic 

Jorids Hjemmebakeri Fiskeriparken AS 

Ragnhild Renna Grillo Catering AS 

Marte Sørbø Hoholm Lise Lotte Bergland 

Akvakultur i Vesterålen Raina Kristensen 

Sigerfjord Fisk Andøya Rakettskytefelt 

Andøy Friluftssenter  
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Sponsorer i 2014 
 

Nordlaks - hovedsponsor 

Vesteraalens - hovedsponsor 

Vesterålen Sparebank - hovedsponsor 

 

Norges Sjømatråd 

Cermaq 

Leonhard Nilssen og sønner 

Akvakultur i Vesterålen 

Sortland Næringsforening 

Vesterålskraft 

EL-Team 

Bø Kommune 

Hadsel Kommune 

Øksnes Kommune 

 

Annen støtte: 

Nordland Fylkeskommune 

Fylkesmannen i Nordland 
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Styrets arbeid i 2014 
Styret og prosjektledelsen har i 2014 hatt 8 styremøter og jobbet med følgende: 

 

- Økonomi og søknader om pengestøtte for 2014 

- Sponsorer og medlemsrekruttering 

- Program 2014 og arrangementsplanlegging 

- Arbeids- og ansvarsfordeling og arbeidsgrupper 

- Markedsføring 

- Markedsføringsartikler - Beachflag 

- Nettside oppdatering 

- Nettside flyttet til Sircon / Deadline media 

- Telt 

- Festivalavis 

- Sosiale medier 

- Billettsalg – bruk av Billettservice AS 

- Evaluering av festivalen i 2014 

- Planlegging av festivalen i 2015 – kreativ prosess 
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Festivalprogrammet i 2014 
 

Det ble gjennomført 12 arrangement under Vesterålen matfestival 2014  

 FREDAG 22. AUGUST 

o Åpning av Vesterålen Matfestival 2014 på Bø i Andøy 

ved samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo 

o Kulinarisk bussreise gjennom Andøy kommune 

 LØRDAG 23. AUGUST 

o Medidativ vandring Stø-Nyksund 

o Barnas Laksefestival  

Blokken - Gladbrygga hos Akvakultur i Vesterålen 

 SØNDAG 24. AUGUST 

o Kulinarisk kyststi  

Fra Utskor til Godvika i Bø 

 MANDAG 25. AUGUST 

o Den kulturelle spaserstokken 

ABBS på Åse i Andøy 

 ONSDAG 27. AUGUST 

o Fiskesprell 

Myre Torg 

o Matkurs – Mat fra fjæra 

Vakre Årnesan i Hadsel 

 FREDAG 29. AUGUST 

o Mat og drikke fra naturen 

Medby Grendehus 

o Kulinarisk byvandring på Melbu 

5 av Melbus historiske og kulturelle steder 

 LØRDAG 31. AUGUST 

o Festivalmarked 

Sortland torg 

o Avslutningsfest – En smak av 1814 

Vesterålen Kysthotell 

 

http://www.vesteralenmatfestival.no/event/apningsseremoni/
http://www.vesteralenmatfestival.no/event/apningsseremoni/
http://www.vesteralenmatfestival.no/event/kulinarisk-bussreise-i-bo/
http://www.vesteralenmatfestival.no/event/matkurs-graving-av-fisk/
http://www.vesteralenmatfestival.no/event/kulinarisk-byvandring-sortland/
http://www.vesteralenmatfestival.no/event/festivalmarked-stokmarknes/
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Årsmøte i Vesterålen Matfestival 2015 
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Økonomi 2014 
 

Regnskapet for 2014 viser  

- et overskudd på kr. 9.997.78,-  

 

- salgs- og driftsinntekter på kr. 337.484  

 

- vare- og driftsutgifter på kr. 327.530,37. 

 

- Pr. 31.12.2014 har festivalen en egenkapital på konto på kr. 40.212,27.   

 

- Ved årsoppgjør står det kr. 36.712,27 på konto i Vesterålen Sparebank  
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Resultatregnskap 2014 
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Balanse 31.12.2014 
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Budsjett 2015 

 

BUDSJETT - 2014     

     

Inntekter     

Arrangementsinntekter kr 120 000    

Medlemskontingent kr 22 000    

Sponsorer kr 140 000    

Offentlig støtte kr 50 000    

Sum  kr 332 000    

     

     

     

Utgifter inkl. mva   Markedsføringsbudsjett:  

Arrangementsutgifter kr 120 000  Festivalavis kr 0 

Prosjektledelse kr 125 000  Plakater og trykk kr 10 000 

Regnskapsføring og revisjon kr 15 000  Annonsering kr 7 000 

Markedsføring kr 25 000  Hjemmeside kr 5 000 

Møter og reiser kr 15 000  Utg. hjemmeside kr 1 000 

Andre utgifter kr 25 000  Medlemskap kr 2 000 

SUM kr 325 000    kr 25 000 

     

     

Resultat kr 7 000    
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Valgkomiteens innstilling 

 
Valgkomiteen 2015 – Vesterålen matfestival 

 

Innstilling 

Leder  Ole Petter Bergland  Andøy  på valg hvert år 

Styremedlem Kjell Hanssen   Hadsel  på valg neste år 

Styremedlem     Veronica Hjelle   Sortland Ny – valgt for 2 år 

Styremedlem Synnøve Solsem  Bø  Ny- valgt for 2 år 

Styremedlem   Tove Håheim   Øksnes  Ny-valgt for 2 år 

 

Vara for styret:  

Tone Marit Sørensen 

 

 

Leder valgkomiteen  Tor Jensen   på valg neste år 

Valgkomite   Erling Bjørstad   på valg om to år 

Valgkomite   Harald Jobsen   ny – valgt for tre år 

 

 

 

Mvh 

May Johannessen 

Leder for valgkomiteen 
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Vedtekter 
Interesseorganisasjonens navn er: Vesterålen Matfestival – en hyllest til Golfstrømmen, stiftet 

07.10.2008. 

 

§ 1 Formål 

Vesterålen Matfestival er en årlig matfestival i Vesterålen som har som formål å skape en felles 

arena for små- og storskalaprodusenter av land og sjøprodukter, servicenæringen samt 

opplevelsesvirksomheter i Vesterålen. Festivalen skal gi publikum en mulighet til å oppleve rike 

markedstradisjoner og matkultur. Festivalen skal bidra til å gjøre mat til en attraksjon for regionen. 

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

Vesterålen Matfestival er et samarbeid mellom kultur, utdanning, reiseliv, handel, 

primærnæringene, samt sjømat- og jordbruksbasert industri i Vesterålen. 

 

§ 3 Medlemmer 

Alle som har interesse i Vesterålen Matfestival sin formålsparagraf § 1, kan være medlemmer. 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget. 

 

§ 5 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent 

for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem 

av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert 

tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av 

budsjett og regnskap. 

 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøtet som holdes hvert år innen mars måned, er Vesterålen Matfestivals høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved 

kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 

uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 

årsmøtet. 
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Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 

være til stede. 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 

enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten 

senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever 

det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkj. av sakslisten. 

 

§ 8 Ledelse av årsmøtet  

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Vesterålen 

Matfestival. 

 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall 

av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres 

opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde 

det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall 

kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 

enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter 

denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
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1. Behandle Vesterålen Matfestival sin årsmelding 

2. Behandle Vesterålen Matfestival sitt regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent 

5. Vedta Vesterålen Matfestival sitt budsjett 

6. Velge: 

 a) Leder og nestleder 

 b) Styremedlem(mer) 

 c) Revisor og dennes stedfortreder 

 d) Valgkomité 

  

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen. 
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§ 12 Styret 

Vesterålen Matfestival ledes av styret (3-6 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Vesterålen Matfestival sin økonomi i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere Vesterålen Matfestival utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 

de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

 

§ 13 Grupper /avdelinger 

Vesterålen Matfestival kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av 

oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Vesterålen Matfestival sitt årsmøte eller den/de 

årsmøtet bemyndiger, bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. 

 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Vesterålen Matfestival, og 

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Vesterålen Matfestival utad uten 

styrets godkjennelse. 

 

§ 14 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 

på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.) 

Oppløsning av Vesterålen Matfestival kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 

oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Vesterålen 
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Matfestival. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14. 

      

 

Alle omkostninger i forbindelse med stifteren skal dekkes av Vesterålen Matfestival, herunder 

registrering, kjøp av protokoll, m.m. 

 


