Referat fra styremøte 31. januar 2013 på Lokalhistorisk arkiv.
Møtet startet kl 18.00 og følgende møtte: Werner Johansen, Idar Nilssen, Jannina Hansen,
Terje Vollan, Kjersti Åshagen, Solbjørg Joramo og Ole Konrad Pettersen. Kåre Myrvang
møtte fra årbokkomiteen.
SAKLISTE
6. Referatsaker.
Prosjektet ”Børvågminner” har sendt orientering om hvorfor deres prosjekt er forsinket.
7. Fortellerseminaret, digitale fortellinger - orientering.
Kjersti Åshagen var en av deltakerne på seminaret, og orienterte om det. Se også sak nr 3.
Man finner annen informasjon på nettstedet www.digitaltfortalt.no
Vedtak:
Historielaget betaler litt i overkant av 1700 kroner som sin andel.
8. Årboksalget - orientering.
Årboka for 2012 selger veldig bra. Av opplaget på 900 bøker er i overkant av 700 solgt.
Vedtak:
Spørsmålet om ekstraopplag tas opp på neste møte. For ettertiden vurderes årboka trykket i
større opplag for å sikre at flere eksemplarer kan lagres til senere bruk og salg.
9. Nytt medlem i årbokkomiteen.
Halvdan Kristiansen fra Nygård tar plass i årbokkomiteen, slik at den per nå har følgende
sammensetning:
Evelyn Bakken.
Odd Pettersen.
Arild Dahle.
Halvdan Kristiansen.
Kåre Myrvang.
Robert Hagen.
10. Arbeidet med neste årbok.
Det ble orientert om innsamlet og produsert materiale så langt. Det er en målsetting at det
også kan finnes stoff som kan brukes i årboka for 2014.
11. Evelyn Bakken - godtgjørelse for hennes arbeid med årboka.
Vedtak:
Styret ber årbokkomiteen levere ønsker om eventuelle godtgjørelser for arbeidet med årboka.
Saken behandles deretter på nytt i styret.
12. Fortellerarrangement på Bleik.
Vedtak:
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Historielaget arrangerer foredrag ved forfatteren Ivar Enoksen på samfunnshuset på Bleik i
løpet av februar. Temaet er aktiviteten tilknyttet kampene om Narvik rett etter krigsutbruddet
i 1940, der mange lokale båter deltok i transport av personell og utstyr. Lederen har kontakt
med foredragsholderen og avtaler tidspunkt.
Bakgrunn: Forfatteren Ivar Enoksen skrev boken ”Tusen glemte menn”, som handler om alle de som deltok uten
å høste ære og berømmelse for sin innsats.

13. Historielagstur - busstur.
Vedtak:
Historielaget arrangerer to dagers busstur med overnatting til Hamarøy, Tysfjord og Steigen 8.
og 9. 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”.
Lederen i historielaget og Kåre Myrvang planlegger turen detaljert.
14. Annonsering av tilskuddsordninga.
Historielaget vil også i år fordele kr. 50.000,- til lokalhistoriske formål.
Vedtak:
Sekretæren ordner med annonser i midten av februar.
15. Eventuelt.
15.1. Historielaget har mottatt regninger fra Telenor på telefon i det kommunale
Lokalhistorisk arkivet på Dverberg.
Vedtak:
Kassereren ordner med oppsigelse av abonnementet.
15.2. ”Leieavtalen” om bruk av møtelokale i Lokalhistorisk arkiv vurderes reforhandlet.
Vedtak:
Saken drøftes på neste møte.
Bakgrunn: Det lokalhistoriske arkivet på Dverberg er kommunalt og ikke eid eller forvaltet av historielaget.
Regelverket for arkivet gjør det svært upraktisk for aktive i historielaget å benytte seg av innholdet. Historielaget
betaler årlig, etter gjeldende avtale, kr. 10.000 til kommunen for leie av møtelokale der. I løpet av 2012 har
lokalet vært benyttet 5 ganger til styremøter.

15.3. Historielagets arrangement i Kulturuka planlegges i neste møte.
15.3. Særtrykk av artikkel om Helmer Hanssen foreligger fra trykkeriet i løpet av uke 6.
Neste møte 7. mars kl 1800 på Åse skole.
Forfjord 010213
Idar Nilssen
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