Årsmelding for 2011
Styre
I 2011 har styret bestått av:
Leder:
Søren Jacobsen, Andenes (på valg i år)
Nestleder:
Terje Vollan, Åse
Sekretær:
Idar Nilssen, Forfjord
Kasserer:
Jannina Hansen, Lovik (på valg i år)
Styremedlemmer:

Solbjørg Joramo, Bleik (på valg i år)
Aase Dybwik, Dverberg (på valg i år)
Alice Raanes, Sellevoll

Varamedlemmer:
Birgit Lund, Dragnes
Kjersti Åshagen, Dverberg (på valg i år)
Karl Rasmus Dahle, Stave (på valg i år)
Webansvarlig:

Kolbjørn Blix Dahle

Revisorer:

Harald Pedersen
Helge Lyngra

Valgkomité:

Anne Isaksen (leder), Ole Konrad Pettersen og Kjell Johansen

Styremøter
Det har vært avholdt i alt 7 styremøter, og 36 saker har vært behandlet.
Historielagets formål
Å vekke interesse og forståelse for kommunens lokale historie, og gjennom det å skape
tilhørighet til kommunen. Historielaget skal også bistå interesserte med å skaffe historisk
kildemateriale og skape kontakt med befolkningen ved kåserier, foredrag m.m.
Andøy historielag er tilsluttet ”Landslaget for lokalhistorie”.
Medlemmer
Det er per nå 170 medlemmer i Andøy Historielag. Ca 1/3 av medlemmene er bosatt utenfor
kommunen.
Nettsted
Siden den nye nettsiden startet opp i november for to år siden, har den hatt rundt 28 000 besøk.
Kolbjørn Blix Dahle er ansvarlig for oppdateringene.
Foredrag og andre arrangement
Historielaget har stått som arrangør eller delarrangør av følgende:
4. november (2010): Dverberg – Foredrag ved Enok Olsen på årsmøtet.
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14. april: Risøyhamn - Orientering om veteranskøyta ”Havblikk” ved Torgeir Schaug, Arve
Bjarnesen og Wilhelm Aronsen.
2. mai: Dverberg - Foredrag ved Tormod Nordeng om ”andøykjendisar”.
28. mai: Busstur til Hadsel.
5. august: Lovik – Deltagelse i ”Lovikdagan” (Birgit Lund)
4. september: Gavlen/Skjolde - Deltagelse i arrangementet ”Kryss Gavlfjorden”.
22. september: Bjørnskinn - Foredrag om Helmer Hanssen ved Bård Michalsen.
Årbok 2011
Komiteen består av Odd Pettersen, Arild Dahle, Evelyn Bakken og Aase Dybwik. Årboka
lanseres på årsmøtet som den syvende i rekken fra det ”nye” historielaget. Evelyn Bakken har
laget layout til de to siste utgavene, på samme måte som man gikk fram med den første i 2005.
Tilskudd til lokalhistorisk arbeid
Årsmøtet vedtok å avsette kr. 50,000,- til lokalhistorisk arbeid. Historielaget fikk i 2011 inn
11 søknader om til sammen 183 000 kroner. Styret i historielaget valgte denne gangen å støtte
de relativt mindre prosjektene med omsøkt beløp. Man ønsket gjennom det å bidra til at
prosjektene ble fullført og sluttført. Søkere som har mottatt tilskudd tidligere ble ikke
prioritert i denne omgangen.
Følgende ble gitt tilsagn om tilskudd for 2011:
•
•
•
•
•
•

Nordmela Vel (Børrvågminner), kr 15 000
Teaterklubb 81 (Historiebok), kr 5 000
Sander Pettersen (Historieprosjekt i Gammelskolen, Andenes) kr 10 000
Åse Bygdemuseum (Fundament for utendørs utstilling) 8 000
Nostalgi og Motormuseum, Skarstein (Fiskeri- og kystutstilling) 10 000
Dverberg Samfunnshus, (Bearbeiding og innramming av bilder) kr 2 250

Fullføringsfristen ble satt til 7. april 2012.
Styret legger disse vedtatte retningslinjene til grunn for tilsagn og tildeling:
•
•
•
•
•

Tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger
eller enkeltpersoner kan søke. Søknad sendes styret i Andøy Historielag innen angitt
søknadsfrist.
Tilskudd kan gis som inntil 50 % av konkrete prosjekter. Prosjektet må i sin helhet være
planlagt og utført i samsvar med eventuelle retningslinjer fra overordnet kulturvernmyndighet.
Tildelte midler må være brukt innen ett år fra vedtak om tildeling.
Det må avleveres rapport og bekreftet sluttregnskap før utbetaling av innvilget tilskudd.
Utbetalte tilskudd som ikke er benyttet i samsvar med søknaden kan kreves tilbakebetalt.

Krav til søknaden:
• Prosjektbeskrivelse (kort omtale av prosjektet).
• Kostnadsoverslag som viser kostnadene ved hele prosjektet og eventuelt delprosjektet det
søkes tilskudd til.
• Finansieringsplan som viser planlagt finansiering av hele prosjektet og delprosjektet det søkes
tilskudd til, herunder også andre tilskuddsytere.
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Lokalhistorisk arkiv
Søren Jacobsen og Aase Dybwik har 22. februar på vegne av historielaget inngått følgende
avtale med Andøy kommune om bruk av lokalene i Dverberg samfunnshus:
•
•
•
•

Andøy historielag skal betale kr. 10.000,- pr år for bruk av lokale, foreløpig for et år.
Leien trer i kraft fra 1. januar 2011. Kontrakten fornyes automatisk hvis ingen innen 1.
desember hvert år gir beskjed om oppsigelse.
Telefonen overføres til historielaget. Det er en fordel om man kan benytte samme
nummer som tidligere.
Werner Johansen undersøker med Dverberg samfunnshus om mer lokaler.
Historielaget eier: En skriver og en datamaskin. Andøy kommune eier: En skriver,
kopimaskin og en skanner til film.

Tilskudd til bygdeboka for Sortland
De to siste bindene i serien av bygdebøker i Sortland har særlig stor slektsmessig interesse for
folk bosatt i Andøy.
Bygdebokforfatteren for bøkene i Andøy og Sortland har 375 innflytta andværinger til Sortland i
databasen, i tillegg finnes 630 andøynavn i slektsregisteret, de fleste som foreldre. Tallene vil øke noe
når bind 5 er ferdig. Andøy har 240 innflyttere fra Sortland - så langt, og nesten sju hundre personer
som kan forskes videre på i Sortland-bøkene. Det tallet vil også øke ettersom arbeidet med den siste
boka går fram. Forfatteren antar at bind 4 og 5 til sammen står for to tredjeparter av dette, trolig i
overkant av det. Bind 4 foreligger nå.

Historielaget bevilget kr 5 000 i støtte med følgende begrunnelse:
”Andøy Historielag har vedtatt å støtte bygdebokarbeidet i Sortland med kr 5 000. Bidraget er også
ment som en anerkjennelse av bygdebokforfatteren, Johan Borgos, sitt arbeid med bygdebokverket i
Andøy. Man vet òg at mange andværinger og medlemmer i historielaget har røtter og slekt i områdene
som omtales i de kommende bøkene i Sortland, og dermed ser fram til utgivelse.
Andøy og Sortland kommuner har samarbeidet om bygdebokprosjektene. I Andøy er man kommet i
mål, ikke minst takket være iherdig innsats fra bygdebokforfatterens side. Andøy Historielag har
samarbeidet med kommunen i arbeidet med bygdebøkene, og man anser det som naturlig og hyggelig
å gi en liten økonomisk håndsrekning til nabokommunen i håp om at man også der kommer i mål
innen rimelig tid.”

Anbefalte aktiviteter i 2012
• Medlemstur
• Årbok
• Foredrag
• Deltakelse i Kulturuka

Styret i Andøy Historielag
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