Referat fra styremøte 26. januar 2012 på Lokalhistorisk arkiv på Dverberg.
Møtet startet kl 18.30 og følgende møtte: Birgit Lund, Werner Johansen, Idar Nilssen, Jannina
Hansen, Terje Vollan, Alice Raanes og Kjersti Åshagen.
SAKLISTE
6. Referatsaker.
Ingen saker.
7. Evaluering av markeringen i Bjørnskinn på Sydpoldagen 14. desember.
Stikkord: Mange positive tilbakemeldinger. Mulige utspill i forhold til skolene etc.
8. Årboksalget – orientering.
Kassereren orienterte om at salget syntes noenlunde uendret.
Vedtak: Man anser det ikke nødvendig å redusere opplaget. Salget forenkles ved at årbøkene
gjøres mer allment tilgjengelig. Terje Vollan holder lager av bøker i sørkommunen og Werner
Johansen tilsvarende i nord. Disse to besørger distribusjon til forretningene m.m. Styret
inviterer årbokkomiteen til enkelte møter for å orientere om framdriften. Styret bidrar til
formidling om mulig stoff til årboka.
9. Kassererjobben for årboka - organisering.
Vedtak:
Man går bort fra ordningen med separat kasserer for årboka. Spørsmålet om honorar til
kassereren for ekstraarbeid tas opp på neste møte.
10. Nytt medlem i årbokkomiteen.
Vedtak:
Nils Nelvik tiltrer etter Aase Dybwik, slik at komiteen i dag består av:
Odd Pettersen.
Arild Dahle.
Evelyn Bakken.
Nils Nelvik.
11. Drift av historielagets nettside.
Vedtak:
Redaksjonskomiteen, består i dag av:
Jannina Hansen,
Terje Vollan og
Werner Johansen. Redaksjonskomiteen tar sikte på møte med web-ansvarlige 16. februar.
12. Arrangementer i 2012.
Foreløpig:
Man tar sikte på arrangement(er) også i kulturuka (i tiden 24. april – 6. mai).
Mulige arrangement/foredragsholdere:
- Rune Blix Hagen om hekser – Strandland.
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- Johan Borgos – uavklart tema og sted, kanskje helst nordover i kommunen.
- Om Skjoldehamndrakten – Kjersti Åshagen.
- Markering av Torstein Raaby i tilknytning av lansering av den nyinnspilte filmen om KonTiki. Det er også mulighet for markering i tilknytning til jubileum på Andøya flystasjon. Det
siste avklares av Terje Vollan. Det vil bli flere arrangementer videre utover året.
Man tar sikte på busstur til vikingmuseet på Borg i Vestvågøy primo juni med innlagt
overnatting. Flere alternative reiseruter vurderes. Sekretæren gjør sonderinger, og saken
drøftes på senere styremøter med hensyn til detaljplanlegging. Åsa Elstad, historiker som er
halvt lofotværing og konservator i Museum Nord, Sortland, er ønsket som guide.
13. Tilskudd til vennskapsgruppa Risøyhamn – La Lucha.
Søknaden er trukket.
14. Eventuelt.
Flere saker ble tatt opp, og nevnes i stikkord:
- Om Tormod Nordengs bortgang. Blomst fra historielaget. Sekretæren skriver minneord.
- Ved en glipp ble det ikke ordnet blomst til et par andre sentrale personer ved deres bortgang.
Historielaget utplasserer blomster på gravene deres til sommeren.
- Oppdatering i Brønnøysundregisteret. Kassereren orienterer på neste møte.
- Utgivelse av kalender. Diskuteres videre på neste møte.
- Tilskudd til lokalhistoriske formål fra historielaget. Sekretæren ordner utlysing.

Neste møte avholdes onsdag 21. mars kl. 1800.
Forfjord 010212
Idar Nilssen
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