Referat fra styremøte 31. mai 2021 kl 1800 i arkivet på Dverberg.
Følgende møtte: Terje Vollan, Idar Nilssen, Ole Konrad Pettersen, Kjell Roald Karlsen, Birgit Lund
og Jannina Hansen.
SAKLISTE
8. Referatsaker.
Forespørsel om kraftverket på Bleik. (Besvart).
9. Info om sonderingsmøtet på Dverberg 11. mai.
Møtet gjaldt markering av 100 -årsjubileet for den offisielle åpninga av Risøyrenna 25. juni 1922, og
Andøy historielag hadde vedtatt, i sak nr 5/21, å invitere Andøy kommune, Kystverket, Risøyhamn Vel
og andre til sonderingsmøte om interesse og deltakelse.
Følgende deltok:
Terje Vollan - leder i Andøy historielag/møteleder,
Fridtjof Wangsvik - Kystverket,
Kristine Moltu - konservator Kystverksmuseet,
Håkon Strand - havnesjef i Andøy/Andøy kommune,
Marit Kinn Arntsen - leder i Risøyhamn Vel,
Kjell Roald Karlsen - Risøyhamn Vel/styremedlem i Andøy historielag,
Iben Karoliussen - Risøyhamn Vel,
Hans Benjaminsen - Th. Benjaminsen,
Jitse Buitink - konservator i Museum Nord,
Kjersti Åshagen - styremedlem i Andøy historielag (tidligere konservator i Museum Nord),
Idar Nilssen - sekretær i Andøy historielag.
Oppsummering fra møtet:
Møtedeltagerne tilkjennega samlet støtte til tanken om arrangement/markering. Men det må planlegges
detaljert hva som skal skje, hvem skal inviteres osv., og ikke minst kostnader og kostnadsdekning.
Dette er ting som må være litt mer klart og behandles på det neste møtet som avholdes 17. august.
10. Ekskursjon til kulturminner i Forfjorden.
Dette avklares med kort varsel avhengig av om man finner disponibel arkeolog.
11. Årboka 2021.
Arbeidet med den er i rute.
12. Årsmøtet på Bleik 3. juni.
- Årsmelding klar fra styrets side.
- Regnskapet klart fra styrets side.
13. Praktisk tilrettelegging av årsmøtet.
- Det praktiseres vanlige sikkerhetsrutiner mht. smitte.
- Johan Borgos holder foredrag etter møtet.
14. Eventuelt.
En av de som har fått tilsagn om økonomisk støtte fra historielaget har bedt om utsettelse med
fullføringen på grunn av Coronasituasjonen.
- Det gis utsettelse til denne, og automatisk også til andre som måtte ha tilsvarende behov.
Neste møte er ikke bestemt.
Forfjord 05.06.21
Idar Nilssen

