Referat fra styremøte i Andøy historielag 22. januar 2015 kl 1800 på Skomakerstua i
Risøyhamn.
Følgende møtte: Leder Terje Vollan, Jannina Hanssen, Alvhild Norheim, Ole Konrad
Pettersen, Kjersti Åshagen, Birgit Lund, Idar Nilssen og Werner Johansen. Odd Pettersen
møtte fra årbokkomiteen.
SAKLISTE
35. Referatsaker.
- Ekteparet Flor og Terje Vollan takket for blomsterbukett til bryllupet.
- Andøy kommune ba om utbetaling av tilskudd på kr 8 000,-, innvilget under sak nr 12/14, 21. mai
2014. Det ble bemerket at styret ikke var kjent med at søkeren i praksis var kommunen. Søknaden ble
fremmet av en privatperson. Beløpet er utbetalt til Andøy kommune.
36. ”Fredningstid” for stoff i årboka.
Vedtak:
Innhold i årboka kan ikke kopieres til annen publisering før etter 3 år, og da etter avtale med
historielaget.
37. Lokalhistorisk arkiv på Dverberg.
Lokalhistorisk arkiv er per i dag kommunal eiendom, med begrenset adgang for historielaget,
lokalhistorieinteresserte og allmennheten ellers.
Den 18. november 2014 ble det avholdt møte mellom Andøy kommune og Andøy historielag om
fremtidig drift og eierskap. Fra kommunen møtte Marit Nordheim og Werner Johansen, og fra
historielaget Terje Vollan og Werner Johansen.
Vedtak:
Historielaget gjør henvendelse til kommunen om å overta arkivet, sammen med en ”overgangssum” på
kr 25 000.
38. Tur til Island - orientering om turen.
Turen er for lengst fulltegnet, og reservelista begynner å bli lang. Endring i kronekursen gjør at prisen
har steget litt, til 10 380,- per person (kronekurs per dags dato).
Vedtak:
Historielaget sponser med kr 2 000,- per deltager som er medlem av laget. Rundt en fjerdedel av
medlemmene i historielaget er påmeldt og vil nyte godt av sponsingen.
I praksis er turen en ”studiereise” i den gamle Norgeshistorien.
39. Årsmøte / årsmøtesaker.
Vedtak:
Årsmøtet arrangeres i år på grendehuset på Stave - 26. februar klokken 1800.
Man tar sikte på et foredrag om ”Pilegrimsleden” ved Karl Rasmus Dahle.
Sakliste til årsmøtet settes opp og distribueres senere.
40. Eventuelt.
Foruten lederen, Terje Vollan, er følgende styremedlemmer på valg i år: Kjersti Åshagen og Idar
Nilssen, samt varamedlem Kåre Myrvang.
En av revisorene har bebudet utflytting fra kommunen, og må erstattes.
Neste møte 19. februar kl 1800 på ”Alveland” på Dverberg.
Forfjord 23.01.15
Idar Nilssen

