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Styret i 2021 
 

Even Magnar Hanssen Styrets leder 

Tore Willassen Nestleder 

Harald Jobsen Styremedlem 

Tom Gunnar Aasen Styremedlem 

Robin Frivåg Styremedlem 

Kjell Hanssen Styremedlem 

 

 

STYRET I VESTERÅLEN MATFESTIVAL 

 

Prosjektledelse 
Prosjektledelse ved Even Hanssen. 
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Medlemmer i 2021 
 

Sortland vgs - Kleiva 

Nordlaks Produkter AS 

Vesterålsegg 

Vesterålsmat BA 

Jorids Hjemmebakeri 

Akvakultur i Vesterålen 

Sigerfjord Fisk 

Sortland Hotell As 

Ekspedisjonen Nyksund og Sortland 

Vesterålen Kysthotell 

Holmvik Brygge 

Grillo Catering AS 

Holmøy Maritime 

Sponsorer og samarbeidspartnere i 2021 
 

Hovedsponsorer 
Nordlaks 

Sparebanken Nord-Norge 
 
Tilskudd 
Hadsel Kommune  
Bø Kommune 
Sortland kommune 
 
 
Samarbeidspartnere 
BLV 
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Styrets arbeid i 2021 
 

Styret og prosjektledelsen har i 2021 hatt 9 styremøter og jobbet med følgende: 

 

- Sponsorer og medlemsrekruttering 

- Program 2021 og arrangementsplanlegging for VeMa 2022 

- Søknader kommunal støtte i Vesterålskommunene 

- Søknad Nærings og Fiskeridepartementet 

- Pressetreff 

- Samarbeid BLV 

- Arbeids- og ansvarsfordeling 

- Markedsføring 

- Nettside oppdatering 

- Fulldistribusjon, samarbeid BLV, markedsannonser/program/teasere med 

distribusjon til alle Vesterålens husstander i avis 

- Sosiale medier, aktiv på Facebook, med nærmere 1900 følgere 

- Billettsalg – bruk av Billettservice AS 

- Evaluering av festivalen i 2021 

- Planlegging av festivalen i 2022 – kreativ prosess 

- Frivillighetsarbeid 
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Vesterålen Matfestival 2021 

 

 

Vesterålen Matfestival 2021 er avviklet og vi kan nå senke skuldrene og se tilbake på en uke som 

nesten har tatt oss tilbake til normalen. I perioden 21.aug-29.aug 2021 gjennomførte vi de 

arrangement som lot seg gjøre med hensyn på smittevern og de restriksjoner som var satt. 

Gjennom hele perioden fra forrige Matfestival, så planla styret ut fra at vi skulle gjennomføre som 

normalt. Vi hadde mange planer, og vi endte opp med å realisere de fleste av dem. 

Ja det var en flott uke med en del flotte arrangementer som vi skal være stolte av.  

Vi hadde nyheter som Fyrvoktermiddag på Litløy fyr og Multeeventyr på Arresten som ble godt tatt 

imot av deltakerne. 

Festivalen skal jo bidra til å fremme regionens sterke og spennende arktiske mattradisjoner, og en 

matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi har som mål å skape identitet og stolthet over vår 

region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. Vesterålen Matfestival skal også 

virke samlende og stimulerende på lokalmatprodusenter. Vi vil bidra til rekruttering og utvikling til et 

spennende næringsfelt. 

Heldigvis satte ikke Covid-19 sitt preg på årets gjennomføring slik som for fjoråret. Vi fikk stort sett 

gjennomført de arrangement som vi hadde planlagt som vi er veldig fornøyd med. Vi måtte dessverre 

avlyse/utsette arrangementene Barnas Laksefestival, Fish and cook og Fiskeglede for barn.  

Vi har som sagt planlagt og gjennomført årets Vesterålen Matfestival så godt det lar seg gjøre og vi i 

styret kan si oss fornøyd med årets gjennomføring.  
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21.aug Festaften med kurs i mat,vin og øl 
 

Vi startet Festivaluka med et strålende arrangement på Sortland Mat & Vinhus der vi inviterte til 

Festaften med fokus på kurs i hvilken drikke som passer til våre lokale retter.  

 

I år igjen ble det en festaften med vinkelner Henning Dolve, der han sammen med Paul J Grande 

guidet oss gjennom en fire-retters meny av lokale og tradisjonsrike retter. Rettene var sammensatt 

med både øl og vin slik at bare var å la smakssansene danse.  

 

Dette var en topp aften på alle måter. God mat, god drikke, god underholdning og godt vertskap. 

    

-  

 
22.aug Barnas Laksefestival 
Søndag 23.august hadde Vesterålen Matfestival planlagt å arrangere «Barnas Laksefestival» på 

Gladbrygga i Blokken hos Akvakultur i Vesterålen AIV). Dette skulle bli en dag full av aktiviteter, leker 

og konkurranser spesielt for de minste.  

Dessverre ble dette ikke gjennomført i år grunnet smittevernhensyn. 

Selv om dette ikke ble gjennomført, så vil det bli med i planleggingen for 2022 
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22.aug Fyrvoktermiddag på Litløy Fyr 
 

En klok mann sa en gang at den beste opplevelsen av Lofoten, får man fra Litløy Fyr i Vesterålen! 

Utsikten er formidabel og historien er svært interessant. 

 

 

Her fikk man være med Vesterålen Matfestival ut til Litløy Fyr Søndag 22. august, på kulturhistorisk 

vandring og 3-retters fyrvoktermiddag! Det ble dagstur til Litløya med historisk vandring og 

fyrvoktermiddag på Litløy Fyr, der vi ordnet med båttransport fra Vinje i Bø. På Litløya kunne man 

vandre langs stien med historiske minner fra steinalderen og fiskeværstida. 
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Her fikk du også besøke den 100.000 år gamle grotta. På fyret fikk man historiefortelling av fyreieren, 

Ellen Marie samt fyrvoktermihddag laget av festivalkokkene. 

 

Dette arrangementet ble strålende mottatt av deltakerne og det er virkelig noe å kunne arrangere 

senere  
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23.aug Mat fra fjæra 

I år fikk vi i Vesterålen Matfestival endelig igjen gjennomføre Mat fra fjæra til Årnessan på Langøya i 

Hadsel. Kjell Hanssen sto for matlagingen ut og ta den der maten opprinnelig kommer fra – i fjæra. I 

år ble det strandkrabben 

som skulle trylles om til 

herlig suppekraft, og gi et 

ekstra innslag i tangsuppa. I 

tillegg ville Kjell vise oss hva 

en kan lage av bl.a. 

Kråkeboller og Hjerteskjell. 

Det ble et flott arrangement  
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23 og 24.aug Sushikurs for barn ved Grillo 

 

Sushikurs for barn med Grillo på i Sigerfjord og på Bø Ungdomskole. 

Vi gjentok suksessen fra i tidligere der Grillo Catering inviterer til sushikurs for barn fra 10–12 år. 

Denne gangen avholdt vi også kurs på Bø Ungdomskole. 
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24.aug Matkos for eldre på Stokmarknes Sykehjem 
 

Dette spiste de eldre da de var unge. Stokmarknes Sykehjem 

Dette ble et strålende gjennomført arrangement, som ble applaudert av både beboere og ansatte på 

Stokmarknes sykehjem.  

Sammen med beboerne på 

Stokmarknes Sykehjem fikk vi 

smake på tradisjonsmat fra 

gamle dager, og høre små 

historier knyttet til rettene. Det 

ble inntatt en 3-retters meny der  

- Forretten ble Boknafesk 
med bacon og 
grønnsaksstuing.  

- Til hovedrett ble det 
sildgrynssuppe.  

- Og til dessert en nydelig rabarbragrøt. 

Det ble kulturelt innslag med gode innslag med sang og musikk. Dette var absolutt noe som gledet 

både øyne, mage og ører. 

 

25.aug Fiskeglede for barn 
 

25.august inviterte VeMa til Fiskeglede for barn på Myre Torg. 
Her skulle barna få lov til å lage sin egen havets skattekiste på grillen, fylt med lokale delikatesser fra 
havet, under kyndig veiledning fra kokkeelevene. 
 
Dessverre ble dette ikke gjennomført i år grunnet smittevernhensyn. 
 

 
 

 
 
Selv om dette ikke ble gjennomført, så vil det bli med i planleggingen for 2022 
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28.aug Festivalmarked 
 

Festivalmarked ble gjennomført på Sortland Torg. I år var det ingen restriksjoner mhp smittevern.  
Arrangementet ble gjennomført på en fortreffelig måte hva gjelder vær, publikum og utstillere. Vi har 
fått gode tilbakemeldinger fra våre utstillere fra hvordan vi gjennomførte arrangementet i år sett i fra 
en utstillers side. Imidlertid så ble det avholdt et marked på Stokmarknes som medførte færre 
utstillere og folk på Torget 

 

 

 

29.aug Fish and cook med Havblikk – Andøy 
Vesterålen Matfestival planla å invitere ut å fiske med en flott båt, der vi skulle lage mat av all fisken 

vi får og setter det sammen med tilbehør fra Tore Willassen og Grillo 

Dessverre ble dette ikke gjennomført i år grunnet for lav deltakelse  
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Markedsføring 
 

Hva erfarer vi om markedsføringen i 2021: 

- Sånn passe førnøyd med markedsføringen 

o BLV 

o Nett, sosiale medier 

- Må kanskje tenke nytt for 2022 

- Nytt slagord 

 

 

 

Funksjonærer 
 

Hva erfarer vi om bruk av funksjonærer i 2021: 

- Veldig fornøyd og hadde de funksjonærer vi trengte 
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Årsmøte i Vesterålen Matfestival 2021 
 

Tid:  Tirsdag 7.april 2022 kl. 18.00-20.00 

Sted: Kulturfabrikken  

Del 1:  Åpningsinnlegg - Arktisk Mat i Mosjøen 

            Per Theodor Tørrissen snakker om prosjektet Arktisk Mat  

Del 2:  Årsmøtet 

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 2021 

Sak 5 - Regnskap 2021 

Sak 6 – Fastsette kontingent 2022 

Sak 7 – Vedta budsjett for 2022 

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 2021 
 

Regnskapet for 2021 viser  

- et underskudd på kr 20.442 

o Noe av det som gjør at vi kommer til dette resultat er følgende 

- Investering i filmfotograf med videoer og bilder til markedsføring 

- Samme sponsorstøtte som tidligere 

- Lavere kostnader på prosjektledelse 

- Pr. 31.12.2021 har festivalen en EK på 66.015 

Saldo på konto var kr 65.640,18 

o Fordringer: 

- Når det gjelder tilskudd og sponsorer 

o Tilskudd kommuner 

▪ Hadsel  kommune  kr 20.000 

▪ Sortland kommune  kr 20.000 

▪ Andøy kommune  kr 0 

▪ Bø kommune   kr 10.000 

▪ Øksnes kommune.  Kr 0  

o Fiskeri og Næringsdepartementet 

▪ Tilskudd Sjømattiltak  kr 50.000 

o Vi har 2 hovedsponsorer  

▪ Nordlaks   kr 50.000 

▪ Sparebanken Nord-Norge kr 50.000 
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Resultatregnskap 2021 
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Balanse 31.12.2021 
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Budsjett 2022 
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Revisors beretning 
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Valg 2022 

 
Valgkomiteen 2022 – Vesterålen matfestival 

 

Slik fremstår styret/valgkomite før valg på Årsmøte 2022 

Leder   Even Magnar Hanssen  Sortland på valg hvert år 

Nestleder  Tore Willassen   Sortland på valg 2022 

Styremedlem  Kjell Hanssen   Hadsel  på valg 2023 

Styremedlem  Robin Frivåg   Sortland på valg 2022 

Styremedlem Harald Jobsen   Sortland på valg 2023 

Styremedlem  Tom Gunnar Aasen  Sortland på valg 2023 

- Innstilling fra Valgkomite blir fremlagt på Årsmøte 2022 

 

 

Revisor/Regnskapsfører                Videreføres 

Valgkomité:                                     Ole Petter Bergland og Ssemjon Gerlitz  (på valg 2023) 
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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: 

1. Behandle Vesterålen Matfestival sin årsmelding 
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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. 

 

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. 
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§ 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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