Referat fra styremøte i Andøy historielag 30. januar 2014 kl 1800 i ”Loviktunet”.
Følgende møtte: Leder Terje Vollan, Jannina Hanssen, Solbjørg Joramo, Birgit Lund, Ole
Konrad Pettersen, Kjersti Åshagen, Idar Nilssen og Werner Johansen. Odd Pettersen møtte fra
årbokkomiteen. I tillegg møtte Dorien Helena IJtsma.

SAKLISTE
56. Orientering om ”Lovikstua” eller ”skolen på Sjybakkhågen” ved Tor Ivar Grav.
57. Referatsaker.
1. Avholdt møte med Andenes Utmarksfellesskap om overtakelse av fotoarkivet etter Jan
Olav Andersen på Andenes. Dette arkivet er relativt nytt, og inneholder for en stor
del ”private” portrettbilder av nålevende som ikke kan omsettes fritt. Heller ikke Andenes
Utmarksfellesskap ser interesse i det.
2. Arkivet etter Gunnar Berglind er koblet opp mot Arkiv i Nordland. Forhandlinger pågår om
det.
3. Det er klart for opptrykk av bøkene til Finn Myrvang, jfr. vedtak i sak nr.
33/13: ”Historielaget besørger opptrykk av 500 eksemplarer av hver av bøkene ”Huh-Tetta” og ”I Trollbotn”.
Samlet kostnad kr 34 000,-”.

58. Årboka 2013 - evaluering, salgstall.
Salget går rimelig bra og salgstall hittil estimeres til rundt 700 per dato.
Odd Pettersen orienterte om problemer og prosessen ellers ved produksjonen av boka.
59. Årbok-komite for 2014, ny organisering.
Vedtak:
Odd Pettersen fortsetter arbeidet med årboka med rolle som koordinator.
Idar Nilssen utfører arbeidet med oppsett (layout) etc.
Man kontakter ressurspersoner rundt om i hele kommunen som pådrivere i arbeidet med
innsamling av stoff i lokalmiljøene.
60. Forberedelse av årsmøtet.
Årsmøtet avholdes 6. mars 2014, kl. 1800 på aktivitetssenteret i Risøyhamn.
Man tar sikte på foredrag ved faghistoriker Johan Borgos om ”hvordan omverdenen ser på
Andøy-samfunnet”.
Dorien Helena IJtsma vil foredra om prosjektet hun er engasjert i rundt ”Værret” på Andenes,
og pomorhandelen der ute.
61. Kulturminneplan for Andøy.
Werner Johansen orienterte:
Kommunen har vedtatt at det skal utarbeides kulturminneplan med antatt ferdigstillelse i 2015.
Saken skal opp i Formannskapet som sak 3. mars.

Det har vært kontakt med Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. Det påregnes ekstern
finansiering.
Ellers er det meste uklart med hensyn til utforming og innhold. Det er også uklart hvordan
tingene skal skje i praksis og hvilken status planen skal ha.
Rådmannen har gjort klart at planen ikke skal ha status som kommunedelplan (det vil blant
annet frita kommunen fra bruk av planen i fremtidig kommunal planlegging).

Historielagets rolle blir dermed også uavklart.
Saken har vært oppe i historielagets styre som sak. 28/13, 39/13 og 45/13.
I sak 45/13 ble følgende vedtatt: ”Historielaget ønsker å delta i arbeidet, og velger en komité på tre
personer.”

62. Eventuelt.
Styret vil foreslå for Årsmøtet at ordningen med tildeling av midler til lokalhistoriske
prosjekter videreføres.
Vedtak:
Kr. 50 000 settes av etter godkjenning fra Årsmøtet. Gitte tilsagn som ikke er benyttet inndras,
og de som har fått tilsagn anbefales å søke på nytt når deres prosjekter er blitt klare for
gjennomføring.
Dorien Helena IJtsma fikk orientere om sitt prosjekt på Andenes:
Hun ønsket pengestøtte fra Andøy Historielag og ønsket bistand i promoteringen av det hun driver med.
Hun vil informere om kulturminner langs ”Værrbakken” på Andenes.
Hun vil lage tema-ark på seks forskjellige språk til utleie.
Det er aktuelt med et opplegg i forhold til 6-7 klasse på Andenes i april.

Neste møte 3. mars 2014 på Åse Montessori skole.
Forfjord 02.02.14
Idar Nilssen

