Referat fra styremøte 25. november 2010 på Lokalhistorisk arkiv på Dverberg.
Konstituerende møte.
Møtet startet kl. 1900, og følgende møtte: Søren Jacobsen, Jannina Hansen, Terje Vollan, Idar
Nilssen, Alice Raanes og Aase Dybwik.
SAKLISTE
1. Gjennomgang av referat fra årsmøtet.
Vedtak:
Ingen spesielle kommentarer, bortsett fra at det foreligger tilbakemeldinger om at foredraget
til Enok Olsen høstet ros. Det kom òg beklagelser over at Werner Johansen tok pause fra
styrevervet i historielaget.
2. Valg (konstituering).
Etter årsmøtevedtak og konstituering har styret i historielaget følgende sammensetning fra
25.11.10:
Leder: Søren Jacobsen.
Nestleder: Terje Vollan.
Sekretær: Idar Nilssen.
Kasserer: Jannina Hansen.
Styremedlem: Alice Raanes.
Styremedlem: Aase Dybwik.
Styremedlem: Solbjørg Joramo.
Varamedlemmer til styret (alfabetisk):
Karl Rasmus Dahle.
Birgit Lund.
Kjersti Åshagen.
Øvrige tillitsvalgte.
Valgnemnd:
Anne Isaksen.
Ole Konrad Pettersen.
Kjell Johansen.
Revisorer:
Helge Lyngra.
Harald Pedersen.
3. Årbokskomité 2011.
Vedtak:
Odd Pettersen.
Aase Dybwik.
Arild Dahle.
Evelyn Bakken.
Dagfinn Dybwik.
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4. Avsatte midler til lokalhistorisk arbeid.
Kr 50 000,- ble tildelt i 2010 til 8 av søkerne (i alt 12 søkere). Av disse har tre søkere fått hel
eller delvis utbetaling. Det gjenstår kr 28.875,- som ikke er utbetalt av denne tildelingsrunden.
Følgende kriterier gjelder for å kunne søke og motta tilskudd:
”Tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar den lokale historia i tilknytning til Andøy. Foreninger eller
enkeltpersoner kan søke. Søknad sendes styret i Andøy Historielag innen angitt søknadsfrist.
Tilskudd kan gis som inntil 50 % av konkrete prosjekter. Prosjektet må i sin helhet være planlagt og utført i
samsvar med eventuelle retningslinjer fra overordnet kulturvernmyndighet.
Tildelte midler må være brukt innen ett år fra vedtak om tildeling.
Det må avleveres rapport og bekreftet sluttregnskap før utbetaling av innvilget tilskudd.
Utbetalte tilskudd som ikke er benyttet i samsvar med søknaden kan kreves tilbakebetalt.”

Vedtak:
Historielaget opptrer lempelig med hensyn til innvilgede og utbetalte tilskudd. Tildelingene
for 2010 ble gitt 23. mars. Når denne fristen nærmer seg, tilskriver sekretæren søkerne og
minner om fristene, og ber om framdriftsoversikt. Man ser mulige problemer med
prosjektavslutninger midt på vinteren og gir forlenget frist etter avtale med den enkelte.
Penger som ikke blir brukt tillegges neste års ”pott”. Søkere som ikke kom i gang forrige år
kan da søke på nytt.
5. Salgsutstilling på Åse 27 og 28 nov.
Vedtak:
Følgende selger årbøker på salgsutstillingen på Åse: Terje Vollan, Aase Dybwik, Alice
Raanes og Arild Dahle.
6. Aktiviteter / arbeidsfordeling.
Vedtak:
Foreløpig oversikt:
Historikk rundt kraftverket i Lovikdalen. Jannina Hansen arbeider videre med hensyn til mulig
foredrag om, og befaring av kraftstasjonen i Lovikdalen. Man tar sikte på Roald Erlandsen og
Arne Pedersen som foredragsholdere/lokalkjente. Befaring kan være problematisk på grunn
av dårlig vei.
Helmer Hanssen fra Bjørnskinn – 100års-jubileum for erobringen av Sydpolen (14.12.1911).
Idar Nilssen diskuterer mulige foredrag med Bård Michalsen og Salve Dahle.
Tiltak på de nedlagte kirkegårdene. Jannina Hanssen viderefører sitt arbeid som historielagets
koordinator. Arbeidet ”i marka” fortsetter til våren.
Foredrag om kjendiser fra Andøy ved Tormod Nordeng. Aase Dybwik diskuterer saken med
Tormod Nordeng.
Foredrag om båten ”Havblikk”. Saken drøftes med Torgeir Schau.
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Historielagstur til sommeren. Man ser for seg Hadsel/Hadseløya som attraktivt turmål. Inge
Eberg Johansen kan være aktuell kjentmann.
7. Eventuelt
Vedtak:
Andøy Historielag deltar økonomisk i annonse i fellesskap med kulturkontoret.
(Reklamefolder?)
Neste møte avholdes torsdag 20. januar kl 1830.
Forfjord 011210
Idar Nilssen
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