Referat fra styremøte 22. april 2021 kl 1800 i arkivet på Dverberg.
Følgende møtte: Terje Vollan, Idar Nilssen, Werner Johansen, Kjell Roald Karlsen, Kjersti
Åshagen og Jannina Hansen.
SAKLISTE
1. Referatsaker.
Brua over Andersåa:
En stein i bunnen av brukaret har løsnet. Det er vanskelig å få noen offentlig etat til å vedkjenne seg
vedlikeholdsansvar, men Geir Davidsen ved fylkeskommunens kulturavdeling har lovet å se på saken.
Denne brua er omtrent 110 år gammel og er en av de svært få steinhvelvebruene som finnes intakt, og
den har stor affeksjonsverdi.
2. Tilbakeblikk på høsten 2020 og våren 2021.
Det har ikke vært helt stille i historielaget, det har vært mye aktivitet i Lokalhistorisk arkiv. Man har
overtatt protokoller fra Sparebanken på Andenes, tidligere Dverberg sparebank. Det er tidkrevende å
arkivere slikt.
Man har også fått inn bildemateriale fra fotograf Jon Lian.
Neste sammenkomst med dugnad i arkivet blir 27. april, klokka 0900.
3. Veien videre - Årsmøtet, foredrag, ekskursjoner?
- Årsmøte: Man tar sikte på å gjennomføre årsmøtet 3. juni på Bleik, forutsatt at smittevernkravene
ikke er til hinder for det.
Det er også planen å komme i gang igjen med arrangementene som ble satt på vent, herunder en rekke
foredrag.
- Ekskursjon til kulturminner i Forfjorden på forsommeren dersom det lar seg gjøre å få med
arkeologer.
4. Årboka 2021.
Boka er allerede full, og arbeidet med den er i rute.
5. Risøyrenna - 100 års-markering neste år.
Historielaget ønsker å ta initiativ i denne sammenheng, og vil invitere Andøy kommune, Kystverket,
Risøyhamn Vel og andre til sonderingsmøte.
6. Publisering av historisk materiell rundt Storskaden og Risøyrenna.
- Man ser for seg å utgi stoff om disse temaene i egne hefter der historisk korrekthet vektlegges.
- Historielaget tar sikte på å lage eget jubileumshefte/bok om Risøyrenna, så historisk korrekt som
mulig.
7. Eventuelt.
- Datamaskinen i arkivet begynner å skrante, og det er på tide å kjøpe en ny.
Neste møte er ikke bestemt.
Forfjord 24.04.21
Idar Nilssen

