Referat fra styremøte 20. februar 2020 kl 1800 på Lokalhistorisk arkiv, Dverberg.
Følgende møtte: Terje Vollan, Idar Nilssen, Kjell Roald Karlsen, Birgit Lund, Kåre Myrvang
(vara), Ole Konrad Pettersen (vara), Kjersti Åshagen, Werner Johansen og Jannina Hansen.
SAKLISTE
42. Referatsaker.
Reidar Bertelsen sitt foredrag 5. februar på Bleik måtte avlyses i siste liten på grunn av
flyproblemer. Elevene ved skolen på Bleik hadde allerede besørget bevertning, og
historielaget betalte 400 kroner for det til elevkassen.
43. Årboka 2020.
Arbeidet med neste årbok er startet. Det er ønskelig med flere forfattere.
44. Tidspunkt og sted for årsmøtet.
Vedtak:
Årsmøtet avholdes 27. februar på Åse klokka 1900. Det blir foredrag rundt veteranskøyta
"Havblikk" ved Geir Bringsli.
45. Årsmøte/årsmøtesaker.
Det er ikke innkomne saker.
Følgende er på valg i år:
Terje Vollan (leder på valg hvert år), Werner Johansen, Jannina Hansen, Birgit Lund, Ole
Konrad Pettersen (vara) og Odd Pettersen (vara). Møteprogram og årsberetning mv utdeles på
møtet.
46. Evaluering av bygdebokforedraget v/ Johan Borgos og "Vern og utvikling i Andøy".
Begge deler vellykket og gode arrangementer.
47. Søknad om tilskudd fra Risøyhamn Vel.
Risøyhamn Vel søker om tilskudd på kr 35 000,- til blant annet tilrettelagt fiskeplass i
området der det gamle ferjeleiet lå.
Denne søknaden kunne ikke behandles:
Utdeling av penger eksternt fra historielaget er ikke vedtektsfestet. Styret må derfor be
årsmøtet om godkjenning år om annet. Dersom årsmøtet godkjenner det vil muligheten for å
søke bli lyst ut.
Det er deretter styrets oppgave å vurdere innkomne søknader etter følgende retningslinjer:
”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.”
Søknadsskjema og veiledning kan lastes ned fra historielagets nettside.
48. Reparasjon av fornminner, Andersåa bru i Lanesskogen (Fv 82).
Historielaget har i lang tid hatt kontakt med Statens Vegvesen uten å få konkret reaksjon. Man
vil nå kontakte Nordland fylkeskommune for blant annet å få avklart eierforholdene.
49. Eventuelt.
Ordføreren er kontaktet om markeringen av 100-års jubileet for Risøyrenna. Denne vil
kontakte Kystverket.
Neste møte 27.02.20 på Åse kl 1645
Forfjord 24.02.20
Idar Nilssen

