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Styret i 2015 

Styreleder  Ole Petter Bergland, Naturpartner i Andøy    

Styremedlem  Tove Håheim 

Styremedlem   Kjell Hanssen, Hadsel vgs. 

Styremedlem   Veronica Hjelle 

Styremedlem   Synnøve Solsem 

 

I tillegg så har vi hatt en ivrig matkonsulent, Tom Gunnar Aasen, som har bidratt mye inn 

mot VeMa i 2015 

 
Prosjektledelse 
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, ved Even Magnar Hanssen. 

 

 

Medlemmer i 2015 
 

Pr. 31.12.2015 hadde festivalen 21 medlemmer, herav 3 personlige og 18 bedrifter som 

hadde betalt sin medlemsavgift:  

 

Sortland vgs - Kleiva 

Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS 

Nordlaks Produkter AS 

Vesterålsegg 

Vesterålsmat BA 

Jorids Hjemmebakeri 

Ragnhild Renna 

Marte Sørbø Hoholm 

Akvakultur i Vesterålen 

Sigerfjord Fisk 

Andøy Friluftssenter 

Ringstad Sjøhus 

Sortland Hotell As 

Ekspedisjonen Nyksund og Sortland 

Vesterålen Kysthotell 

Holmvik Brygge 

Grillo Catering AS 

Raina Kristensen 

Andøya Rakettskytefelt 

Holmøy Maritime 

Vesterålen Sparebank 
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Sponsorer i 2015 
 

Nordlaks - hovedsponsor 
Holmvik Maritime - 
hovedsponsor 
Vesterålen Sparebank - 
hovedsponsor 

 
Norges Sjømatråd 
Cermaq 
Leonhard Nilssen og sønner 

Akvakultur i Vesterålen 
Sortland Næringsforening 
Bø Kommune 
Hadsel Kommune 
Øksnes Kommune 

 
Annen støtte: 
Nordland Fylkeskommune 
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Styrets arbeid i 2015 
 

Styret og prosjektledelsen har i 2015 hatt 10 styremøter og jobbet med følgende: 

 

- Økonomi og søknader om pengestøtte for 2015 

- Sponsorer og medlemsrekruttering 

- Program 2015 og arrangementsplanlegging 

- Arbeids- og ansvarsfordeling og arbeidsgrupper 

- Markedsføring 

- Nettside oppdatering 

- Nettside flyttet til Deadline media 

- Telt 

- Festivalavis 

- Sosiale medier 

- Billettsalg – bruk av Billettservice AS 

- Evaluering av festivalen i 2015 

- Planlegging av festivalen i 2016 – kreativ prosess 
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Kort om Vesterålen Matfestival 
 
 
Vesterålen Matfestival er en regional matfest, med arrangementer i alle kommunene i  

Vesterålen.  

 

Vi ønsker å markedsføre hele regionen, og å binde sammen alle som arbeider med 

mat i Vesterålen. 

Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende arktiske 

mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på.  

Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av 

mat, kultur og opplevelse.  

 

I 2015 ble festivalen arrangert fra 21.-30. august. I løpet av 9 dager arrangerte 

spennende aktiviteter knyttet til mat, kultur og opplevelse i alle Vesterålkommunene 

 

 

 

 

 

 

Festivalprogrammet i 2015 

 
Det ble gjennomført 10 arrangement under Vesterålen matfestival 2015 
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Åpning av festivalen 2015 

 

Vesterålen Matfestival 2015 ble åpnet i Sildpollen i Sortland kommune. 

Det ble en storslått åpning på anlegget til Holmøy Maritime, der det ble et flott 

familiearrangement hvor Holmøy Maritime åpnet portene for å vise oss hva de driver 

med, og ga oss historie om stedet. 

 

Dato 21.aug kl18:00 Sted Sildpollen 

 

Åpningen av Vesterålen Matfestival 2015 ble foretatt av Ordfører i Sortland,         

Grete Ellingsen 

 

 

 

 

 

 

De som kom kunne glede seg til en flott kveld for både store og små med masse mat 

, underholdning og god stemning. 

 

 

Det ble også musikk av høyeste kaliber 

denne kvelden, der vi fikk Lars Bremnes til 

å spille. 

 

Det kom mye folk og de var veldig fornøyd 

med arrangementet.  
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Festivalmarked 

 

 

 

Dato 22.aug  Kl 11:00-15.00  Sted Sortland torg 

 

Årets fantastiske festivalmarked ble avvikle på Sortland. 

Nytt av året var at vi samarbeidet med musikkfestivalen Fæsterålen og Bondens 

Marked om dette arrangementet. 

Vi satte opp telt fylt med små og store utstillere fra hele Vesterålen.  

Det ble vist frem og solgt lokal mat, og tilbudt kafé, grilling, konkurranser og mye mer 

Denne unike torgfesten i sentrum, ble vel det største markedet i festivalens historie. 

Selvsagt skal været ha sitt til at det ble publikumssuksess. Vanskelig å si hvor mye 

folk som var innom, men utstillerne mente å ha solgt mer enn noen gang. 
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Middag og Kultur – Lødingen Sykehjem 

 

 

Dato 24.aug  Kl  13:00 Sted Lødingen Sykehjem 

 

Temaet var : Dette spiste de eldre da de var unge 

Pasienter, rådmann, helse-og sosialsjef og ordfører fikk smake på en 3-retters meny 

med følgende innhold: 

Blomkålsuppe til forrett -  

Hovedrett : Hval m/stappe.  

Og til dessert ble det servert rabarbragrøt m/krem 

I tillegg ble det framført historier om mat i gamle dager. Alt dandert med fin mussikk 

fra Lødingen trekkspillklubb. 

Dette ble en god opplevelse, både for øye, mage og øre der mange pårørende tok 

turen, for å få en hyggelig stund sammen med sine. 

Arrangementet ble støttet av Den kulturelle spaserstokken / Lødingen kommune. 
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Matkurs – Mat fra fjæra 

 

 

Dato 26.aug  Kl  18:00 Sted Årnessan 

 

I år ble det servert tangsupe med strandkrabben.  

Også bobbelurer hørte med. Folk ble overrasket over hvor godt det var, sa kokk Kjell 

Hansen, som ønsket å inspirere folk til å bruke råvarene som finnes i fjæra. 

Det ble servert brød og smør til alle rettene. 
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Fiskesprell 

 

 

Dato 27.aug  Kl  11:00 – 14:00  Sted Myre Torg 

 

 

Torsdag 27. august fylte vi Myre torg med over 300 matglade barn, ungdom og 

eldre.  

 

Elevene ved Restaurant- og matfaglinja på Sortland vgs. avd. Myre, hadde tilberedt 

masse herlig lokal fiskemat, og vi hadde invitert lokale barnehager, barneskoler og 

frivilligsentralen til å delta på Fiskesprell.  

Der fikk ungene lov til å lage sin egen havets skattkiste på grillen,  under kyndig 

veiledning fra kokkeelevene og lærerne. 

Også politisk ledelse og administrasjonen i Øksnes fikk servert hver sin mateske. 

Gjennomføringen av denne aktiviteten ble i år nok en suksess, og VeMa er glade for 

å kunne ha denne tradisjonsrike aktiviteten med i vårt programtilbud. 
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Kulinarisk Byvandring Melbu 

 

 

Dato 28.aug  Kl  19:00 Sted Oppmøte Melbu Samfunnshus 

 

Byvandring hadde vi i år også lagt til Melbu 

 

Her fikk vi ei reise i Melbus’ og Vesterålens matopplevelser. 

Vi besøkte fem av Melbu sine historiske - og kulturelle steder og fikk servert fem 

spennende retter, laget på Vesterålens beste råvarer. 

 

Tema i år var Sjømat fra Vesterålen, og de dyktige elevene ved Hadsel vgs. –

 restaurant og matfag, sto for tilbereding av kveldens kulinariske høydepunkt. 

Ruten i år: 

Vi startet ved Melbo hovedgård – så gikk turen innom Felleslagret – så til Slipen og 

så videre til Melbu Vgs. 
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Elvevanding til Munningsletta 

 

 

Dato 29.aug  Kl  14:00  Sted Oppmøte Selnes Kirkegård 

 

Elvevandring langs Selneselva til Munningsletta på Ånstad. 
Besøkende startet fra parkeringsplassen ved kirkegården på Selnes. Derfra på stien langs 

Selneselva.  

Der var det lagt opp til følgende opplevelser og aktiviter:  

1 – Torving, 2 – Badehølja –3 – Fisking på gammelmåten , 4  –  Bålpanne 

 

Vandringen endte opp på Munningsletta 

Der var det tilbud om kos med hester og ridning. Det var salgsutstilling i stallene, med bilder 

fra fordums tider på Ånstad/Munningsletta som dyrskueplass . 

I tillegg var det kurs i sopp-plukking og hvordan sopp kan brukes i ulike matretter. 
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Barnas Laksefestival 
 

 

Dato 29.aug  Kl  11:00 - 14:00 Sted Gladbrygga hos Akvakultur i Vesterålen 

 

Lørdag 29. august ble det arrangert «Barnas Laksefestival» på Gladbrygga i 

Blokken, hos Akvakultur i Vesterålen. Dette ble en dag full av mat, aktiviteter, leker 

og konkurranser. Vi fikk også i år besøk av den lille redningsskøyta Elias. 

Den lille redningsskøyta Elias 

I år fikk vi storfint av den lille redningsskøyta Elias. De minste fikk mulighet til å bli 

med Elias ut på små båtturer. Det passer veldig bra at Elias besøker Blokken da 

bygda har lang historie knyttet til nettopp redningsselskapet. Her ligger «RS-brygga» 

hvor redningsselskapet i sin tid hadde rekruttskole og her lå båtene i opplag.  

 

Selv om det var ruskete vær samt at det var en del andre aktiviteter i regionen denne 

dagen, var det mange som tok turen hit i år. Og de som hadde tatt turen var veldig 

fornøyd med opplegget i år også. 
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Føling i fjæra – med en smak av Bø 

 

 

Dato 30.aug  Kl  13:30  Sted Fjærvoll – stranda Bø 

 

Føling i fjæra – med en smak av Bø 

Ekstremt vær gjorde at dette arrangementet ikke kunne avvikles. Bortsett fra en utrolig flott 

konsert med sang og orgelspill i Eidet kirke. 
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Blv.no 26.05.15 
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Blv.no 13.08.15 
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Årsmøte i Vesterålen Matfestival 2016 
 
Tid: Mandag 4.april 2016 kl. 19.00 
Sted: Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes 
 
Del 1 Innledning av hovedsponsor Nordlaks 

- samarbeid med Vesterålen Matfestival 
- synergieffekter ved å samarbeide i regionen vår 

 
 
Del 2 Årsmøtet i Vesterålen Matfestival 
 
Saksliste 
 
Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2 - Valg av møteleder og referent 

Sak 3 - Valg av to personer til å skrive under protokollen 
 
Sak 4 – Årsmelding 2015 
 
Sak 5 - Regnskap 2015 
 
Sak 6 – Fastsette kontingent 
 
Sak 7 – Vedta budsjett for 2016 
 
Sak 8 – Valg av:              

    a) Leder og nestleder 
    b) Styremedlem (mer) 
    c) Revisor og dennes stedfortreder 
    d) Valgkomité 

 
 

 
 

 
 

Vel møtt til årsmøte! 
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Økonomi 2015 
Regnskapet for 2015 viser  

 

- et overskudd på kr. 25.019,- 

 

- salgs- og driftsinntekter på kr. 462.985.  

 

- vare- og driftsutgifter på kr. 437.965 

- Pr. 31.12.2015 har festivalen en EK på kr. 62.584.  
- Ved årsoppgjør står det kr. 52.914 på konto i Vesterålen Sparebank  
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Resultatregnskap 2015 
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Balanse 31.12.2015 
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Budsjett 2016 
 

BUDSJETT - 2016 
    

     Inntekter 
    Arrangementsinntekter kr 130 000 

   Medlemskontingent kr 22 000 
   Sponsorer kr 130 000 
   Offentlig støtte kr 70 000 
   Sum  kr 352 000 
   

     

     

     Utgifter inkl. mva 
  

Markedsføringsbudsjett: 
 Arrangementsutgifter kr 120 000 

 
Festivalavis kr 0 

Prosjektledelse kr 125 000 
 

Plakater og trykk kr 15 000 

Regnskapsføring og revisjon kr 15 000 
 

Annonsering kr 10 000 

Markedsføring kr 30 000 
 

Hjemmeside kr 3 000 

Møter og reiser kr 20 000 
 

Utg. hjemmeside kr 1 000 

Andre utgifter kr 25 000 
 

Medlemskap kr 1 000 

SUM kr 335 000 
 

  kr 30 000 

     

     Resultat kr 17 000 
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Valgkomiteens innstilling 

 
Valgkomiteen 2016 – Vesterålen matfestival 

 

Innstilling 

Leder        på valg hvert år 

Styremedlem       på valg 

Styremedlem     Veronica Hjelle   Sortland På valg neste år  

Styremedlem Synnøve Solsem  Bø  På valg neste år 

Styremedlem   Tove Håheim   Øksnes  På valg neste år 

 

Vara for styret:  

Tone Marit Sørensen 

 

 

Leder valgkomiteen      på valg 

Valgkomite   Erling Bjørstad   på valg neste år 

Valgkomite   Harald Jobsen   på valg om 2 år 

 

 

 

Mvh 

Tor Jensen 

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

årsmøtet. 

 

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. 
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§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

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. 

 

 

§ 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. 
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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 

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. 
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