Referat fra styremøte i Andøy historielag 28. november 2013 kl 1730 i møterom
Idrettsbygget, Andenes.
Følgende møtte: Leder Terje Vollan, Jannina Hanssen, Kåre Myrvang, Solbjørg Joramo,
Birgit Lund, Ole Konrad Pettersen, Kjersti Åshagen og Karl Rasmus Dahle. Odd Pettersen
møtte fra årbokkomiteen.
Den faste sekretæren hadde forfall og Karl Rasmus Dahle ble valgt som referent.

SAKLISTE
52. Referatsaker.
Ingen referater.
53. Praktiske ting rundt lanseringa av Årboka.
Vedtak:
a) Leder åpner og ønsker velkommen til lanseringa av årets Årbok
b) Wilhelm Aronsen og Bjørnar Sellevoll gis ordet for deres «underholdning» - totalt
½ time
c) Årbokkomiteens leder - Odd Pettersen - sier noen ord om årets årbok
d) Leder utdeler blomster til de som er i komiteen for årboka og etter dette går en over
til salget.
54. Bevaring av arkiver (Gunnar Berglind og Jan Olav Andersen)
Leder orienterte nærmere om at Berglinds arkiv inneholdt over 1200 bilder fra hele
kommunen og er scannet. Videre ble det opplyst at Berglind visstnok kunne tenke seg å gi
(vederlagsfritt??) historielaget bildene mot at de ble tilgjengelig for alle.
Kjetil Jensen fra Arkiv Nordland var på arkivet på Dverberg og orienterte om bildearkiv
(privat- og kommunalt eierskap).
Det kom også fram at Arkiv Nordland kunne ta hånd om «arkivene» - de ville i så tilfelle
digitalisere bildene og legge dem ut på nett.
Jan Olav Andersen’s arkiv inneholder foruten en mengde «eksteriørbilder» bl.a et betydelig
antall portrettbilder og her var det flere medlemmer av styret som ga uttrykk for sterk skepsis
til publisering av portrettbildene på dette tidspunkt, men så verdien av portrettarkivet på
lengre sikt (50-100 år fra nå av).
Det ble i møtet også gjort oppmerksom på at Jan Olav Andersen i Andøyposten hadde gått ut
og sagt fra om at de som ønsket å kjøpe negativene av «sine egne portrettbilder, hadde
mulighet til det.
Vedtak:
1. Andøy historielag er positiv til å få hånd om arkivene.
2. Det nedsettes et engere utvalg (2-3 personer) fra Andøy historielag som tar kontakt
med Gunnar Berglind og Jan Olav Andersen for å få klarlagt mulighetene og
betingelsene for en overtakelse av arkivene deres.

55. Eventuelt
a) Salgsmesse Åse.
Leder ønsket også dette år avløsing vedrørende salg av årboka.
Jannina avløser på lørdag og Karl Rasmus Dahle på søndag kl 1300-1500.
b) Neste møte.
Neste styremøte i historielaget:
Dato: Torsdag 30. januar 2014 kl 1800
Sted: Skjybakkhaugen (v /båthavna) i Lovika
Sak på dette møtet blir bl.a – Valg av årbokkomite samt forberedelser til årsmøtet.
Møtet slutt kl 1850.
Karl Rasmus Dahle
møtereferent
Neste møte 30. januar 2014 på Skjybakkhågen i Lovika.
Forfjord 22.12.13
Idar Nilssen

