Referat fra styremøte 3. september 2020 kl 1800 på Lokalhistorisk arkiv.
Følgende møtte: Terje Vollan, Idar Nilssen, Werner Johansen, Ole Konrad Pettersen, Kåre
Myrvang, Kjell Roald Karlsen, Kjersti Åshagen og Jannina Hansen.
SAKLISTE
10. Referatsaker.
- Forfatteren Jan P. Pettersen har gitt ut ny bok fra krigen, med hovedvekt på kampene ved Narvik.
Historielaget tar sikte på et foredrag ved han, trolig på ungdomshuset i Bjørnskinn 2. november.
11. Årboka 2020
Arbeidet med boka går sin gang, og stofftilgangen er rimelig bra.
12. Navnesak, samiske navn.
Spørsmål om historielaget sitt syn på skrivemåten for noen samiske navn.
- Historielaget har ingen merknader.
13. Krisepakke til frivilligheten.
Forespørsel om mulig tapte inntekter som følge av Coronakrisen.
- Historielaget ser ikke å ha tapt noe, og krever derfor ikke kompensasjon.
14. Eventuelt
Dugnad i arkivet 15. september.
15. Søknader om tilskudd.
Det forelå 4 søknader med samlet søknadssum på 107 000 kroner.
- Aashild Eliassen og Rigmor Anna Dava, Bleik, ble tildelt kr 10 000 til det lokalhistoriske prosjektet
"Feske".
- Helena Hals, Skarstein, ble tildelt kr 12 000 til oppslagstavler med informasjon om kulturminner på
Bleik.
- Boka "Livet på Skogvoll", ved Jon og Lars Kristiansen, tildeles kr 28 000. Denne boka er skrevet av
forfatteren Thor Gotaas, og boka ansees som en viktig måte å ivareta lokalhistoria på.
- En søknad fra Risøyhamn Vel om tilrettelegging i området ved det tidligere ferjeleiet oppfyller ikke
kravene i retningslinjene for tildeling av støtte til lokalhistoriske formål fra historielaget.
Prosjekter som dette, med blant annet fiskeplass, kan dessuten søkes finansiert med "nærmiljømidler"
fra spillemidlene. Ved behandlingen av tilskuddene fratrådte styremedlem Kjell Roald Karlsen og
varamedlem Kåre Myrvang, som også er medlemmer i Risøyhamn Vel.
Felles for de som har fått tilsagn om tilskudd gjelder at tilskuddet utbetales når prosjektet (eventuelt
delprosjektet) er fullført.
Neste møte 8. oktober klokka 1800 i arkivet.
Forfjord 05.09.20
Idar Nilssen

