Referat fra styremøte 11. april 2013 på Bleik Montessori skole.
Møtet startet kl 18.00 og følgende møtte: Werner Johansen, Idar Nilssen, Jannina Hansen,
Terje Vollan, Kjersti Åshagen, Solbjørg Joramo, Karl Rasmus Dahle og Birgit Lund.
Det var omvisning på skolen i forkant av styremøtet.
SAKLISTE
24. Referatsaker.
Orientering rundt bruk av Stian Indrevoll sin film om Torstein Raaby.
25. Årboka - ekstraopplag.
Vedtak:
300 - 500 eks. bestilles ekstra.
26. Utarbeiding av særtrykk om Torstein Raaby.
Det oppsto opphavsrettslige problemer for bruk av Stian Indrevoll sin film som informasjonen
til skolene, og planene om det måtte legges bort.
Vedtak:
Historielaget utarbeider et eget hefte med informasjon om Torstein Raaby, lignende heftet om
Helmer Hanssen.
27. Arrangement med forfatteren Ivar Enoksen på Bleik.
Vedtak:
Arrangementet avvikles 24.april kl. 18.00 på Bleik samfunnshus. Sanitetsforeningen står som
lokal arrangør og besørger bevertning. Annonser i lørdagsavisene 20. april. Flygeblad er
allerede utarbeidet, og brukes slik det foreligger.
28. Registrering av kulturminner i Andøy.
Vedtak:
Styret ber om at Robert Hagen oversender et utkast om hva han tenker seg i denne
sammenheng.
29. Foredrag ved professor Reidar Bertelsen.
Reidar Bertelsen vil snakke om ” Omð og Andøya”.
Vedtak:
Arrangementet legges til Strandland grendehus 23. mai, kl. 1900.
30. Fordeling av tilskudd.
Vedtak:
Følgende fikk tilsagn om tilskudd i denne fordelingsrunden:
Museum Nord (kr 15 000 til trykking av hefte fra prosjektet ”Torving i Andøy”).
Andenes Hornmusikk (kr 13 500 til trykking av hefte med historikken til Andenes
Hornmusikk).
Birgit Lund og Kjersti Åshagen fratrådte (forlot møtelokalet) under behandlingen av
tilskuddsøknadene.
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31. Historielagstur til Hamarøy/Tysfjord og Steigen.
Historielaget arrangerer to dagers busstur med overnatting til Hamarøy, Tysfjord og Steigen 1.
og 2. juni. Turen vil blant annet omfatte besøk på Engeløya i Steigen med sine historiske
severdigheter, Oppeid i Hamarøy med blant annet Hamsunsenteret, og videre til Tranøy. Man
tar også sikte på et besøk i Drag i Tysfjord og det lulesamiske senteret ”Arran”.
Vedtak: Planlegging pågår. Turen annonseres straks alle detaljene er klare.
32. Arrangementet ”Kryss Gavlfjorden”.
Arrangementet, som skjer i samarbeid mellom Andøy og Øksnes kommuner, blir i år lagt til
Nordmela 1. september.
Vedtak:
Historielaget bidrar med noen bilder i tillegg til de som ble laget til arrangementet i
Skjoldehamn for to år siden.
33. Mulig opptrykk av Finn Myrvang sine bøker.
Vedtak:
Historielaget besørger opptrykk av 500 eksemplarer av hver av bøkene ”Huh-Tetta” og ”I
Trollbotn”. Samlet kostnad kr 34 000,-.
34. Eventuelt.
Det har framkommet forslag fra andre om å arrangere kurs i bruk av nettstedet Digitalt Fortalt.
Vedtak:
Historielaget ser positivt på det.
Neste møte 23. mai kl 1730 på Strandland.
Forfjord 14.04.13
Idar Nilssen
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