Referat
Styremøtet Harstad historielag
Onsdag 17.februar 2016 kl. 19.00 på Harstad bibliotek.
Til stede: Asbjørg Raanes, Frode Bygdnes, Rigmor Fuhr, Tore Einar Johansen, Randi Kleppe, Torill Bille
og Rolf Varmedal. Elsa Floer hadde meldt sykdomsforfall.
Saksliste:

1) Konstituering
2) Fordeling av arbeidsoppgaver
3) Planlegge første medlemsmøte
4) Turer
5) Neste styremøte
6) Eventuelt,

-Årsmøtet Troms historielag
-Seminar om Trondenesleiren

Asbjørg ønsket velkommen til første styremøte og fikk sakslista godkjent.
1) Konstituering:
Årsmøte har valgt leder som ble Asbjørg Raanes. Styret konstituerer seg selv. Leder la frem forslag på
følgende verv:
Nestleder

Randi Kleppe

Sekretær

Frode Bygdnes

Kasserer

Tore Einar Johansen

Styremedlem Rigmor Fuhr
2) Fordeling av oppgaver:
Torill Bille tar ansvar for medlemslista og får denne ajourført og kontrollert.
Rigmor Fuhr får spesielt ansvar for turene. Det innebærer også å fordele ut oppgaver med turene til
andre i styret.
Leder og sekretær får i ansvar med å inngå ny redaktøravtale.
Rolf Varmedal kontakter bokhandlerne angående salg av årbøkene.
Styret går for gjenvalg av Årbokkomiteen og foreslår Elsa Floer som ny til denne.

Vi ønsker å få gitt ut et faktahefte nr. 4 med temaet samisk i vårt område, bygd på artikler fra Årboka.
Vi vil foreslå at Årbokredaksjonen ser på mulighetene til å ta denne oppgaven. Det vil være et mål å
få denne klar til 6.februar 2017 i forbindelse med at arbeidet for samenes nasjonaldag startet for 100
år siden.
Leder må innrapportere endringene av styresammensettinga til Brønnøysundregisteret. Straks dette
er gjort, må leder og kasserer få overført prokura og andre forretningsmessige avtaler til seg.
På første medlemsmøte må Sigurd Stenersen takkes av fra det gamle styret. Han var syk da årsmøtet
ble avholdt.
Frode Bygdnes stiller på Kulturvernkonferansen 2016, eventuelt få andre til å dra. Det er ønskelig at
Harstad historielag er tilstede på slike offentlige arrangementer.
3) Medlemsmøte:
Vi vil gjennomføre temaet som ble forespeila årsmøtet; Harstad Motorhistoriske Klubb sammen med
lignende veteranklubber for kjøretøy og motorsykler. Vi setter medlemsmøtet til 14.april på
Trondenes historiske senter. Asbjørg gjør avtaler med klubbene.
4) Tur:
Førstevalget for vårturen er Farstad Museum i Tennvassåsen lørdag den 4/6 med start kl. 11. Vi
oppfordrer folk til å ta seg selv opp til gården. Her spanderer historielaget kaffe og ordner et
program. I tilfelle inngangspenger, må det gjøres oppmerksom på det i forkant. Den enkelte må selv
betale det. Rigmor tar kontakt med Farstad Museum og Sæteråsen gård og hører om mulig opplegg
her.
Høstturen vil gå til tre kraftstasjoner i Gausvik, Gratangen og Grovfjord. Rolf som er tidligere ansatt i
kraftselskapet, bistår med denne planen. Ellers følger vi Andreas Bergland sitt forslag.
5) Styremøte:
Første styremøte settes til 4.april. Medlemsmøte, vårturen og høstturen planlegges. Resten av
aktivitetsplanen gjennomgås også.
6) Eventuelt:
Årsmøtet i Troms historielag avholdes på Finnsnes den 2. april. Harstad historielag stiller med Asbjørg
Raanes og Frode Bygdnes
Troms historielag følger opp seminar om Trondenesleiren den 6, 7 og 8.mai i Hammerfest. Harstad
historielag melder Asbjørg Raanes på dette seminaret.

Møtet hevet kl. 20.16
Ref. Frode Bygdnes

