ÅRSMELDING 2019 FOR ØKSNES HISTORIELAG
1.

Styrets sammensetning og arbeid

Styret har siden årsmøtet 31..mars 2019 bestått av følgende:
Odd Lillejord – leder
Reimar Brun – nestleder
Kjersti Øvergård – sekretær
Leif Henriksen – kasserer
Ivar Ulriksen – styremedlem
Varamedlemmer har vært:
1. Paul Hals
2. Gudrun Rasmussen
3. Sigve Hansen
Regnskapsfører har vært Yngvar Brun (Økoråd Øksnes AS).
Revidering av regnskapet har Økoråd Øksnes stått for.
Leif H. Henriksen er historielagets representant i husstyret for ”Løftingen”
2.
Medlemstall
Medlemstallet ved årsskiftet 2019/20 er 229 betalende medlemmer + 2 livsvarige,
(2018 – 230). Dette er en nedgang på 1 medl.. Det ble vervet 28 nye medlemmer på
Kystmessa og foreløpig 6 nye etter nyttår.
Det viser at medlemstallet de 3 siste årene har vært stabilt.
3.
Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.
Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:
Yngvar Gustavsen (Redaktør)
Halvard Toften
Finn Steen
Kjersti Øvergård
Linda Rasmussen
Kim Terje Lien Johansen.
Varamedlem:
Trond Torgvær.
Trykkingen/setting har i 2019 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.
2019 utgaven ble utvidet med flere sider, for dette var også en jubileumsutgave, fordi dette
var 40. utgave. Øksnes Historielag blir 40 år i 2020.
Årets utgava av «Leddiken» ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger og et godt salg.
En sak styret må diskutere er at prisen på trykking har gått drastisk opp de siste årene og vi
må vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn. Det kan være aktuelt å trykke fremtidige leddiker
hos andre trykkeri.
4.
Lagets økonomi.
Øksnes Historielag hadde i 2019 et driftsoverskudd på driften på kr. 5.571,-. (2018 – 21.339,-)
Denne nedgangen skyldes høyere utgifter på trykking av Leddiken og porto.
Egenkapitalen for historielaget er god.

5
Øvrig aktivitet.
Aktiviteten dette året har meget stor i Historielaget
Det har vært avholdt 6 styremøter, herav 2 med deltakelse fra red. Leddiken og 1 med
forfatteren av «Bildeboka 2020. Styret har behandlet 40 saker.
Av større saker/aktiviteter kan nevnes:
 Regionsseminar i Vesterålen 26. – 28. april 2019.
Her var historielaget sammen med laget i Sortland og Andøy i arr.komiteen.


Kulturminnedagan i Øksnes 11. – 15. sept. 2019.
Historielaget og Kystlaget utgjorde arr.komitéen og dagan ble så godt gjennomført at Kystlaget og ØH fikk tildelt en landsomfattende «kulturminnepris».



Kurs i «Kulturminneregistrering» 28. og 29. sept. 2019, v/ Reidar Bertelsen.
Utflukt til Lifjord. Dette er et resultat av at Historielaget er en pådriver å verne
tidligere kulturminner og få registrering på steder i kommunen som ikke er
registret tidligere.
* Salg av Leddiken på Kystmessa som ble avholdt på Rådhuset.
* Arbeide med Bildeboka går sin gang og målet er at den er i salg høsten 2020.

Vår hjemmeside, www.oksneshistorielag.no hvor det også er e-post adresser for post til styret,
kasserer og Leddikens redaksjon, samt Facebooksiden er jevnlig besøkt.
6.
Samarbeid med andre.
** Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. I denne forbindelse deltok vi
på et regions møte i Vesterålen i arr.komiteen.
** ØH har også 1 repr. i komiteen for arbeide for «Vesterålens slekt-database». Dette er basen
som Johan Borgos brukte i arbeide med bygdebøkene i Vesterålen. Målet er at «alle» skal
kunne bruke sleksprogrammet. (med er Øksnes, Andøy, Sortland og Hadsel).
** ØH har innledet et godt samarbeid med Øksnes Kommune vedr. videreføring av
Kulturminneplanen.
** Har også en god kontakt med museet i Alsvåg.
** Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.
7.
Utfordringer 2020:
Laget forutsettes fortsatt å ha sitt hovedvirke med ansvar for utgivelse av tidsskriftet
”Leddiken” samt deltakelse ved lokale arrangementer med et lokalhistorisk tilsnitt.
Styret har følgende forslag til utflukter i kommende år:
 Ny: Utflukt til Skipnes.
Kaffepause, foredrag og vandring til Vinje.
Johannes Rørtveit: foredrag og guide.







Jennestad - Holm, (gruvene og handelsstedet).
Vikeidet, (krigsminner)
Skåltofta, (Nord-Norges nest lengste langhus)
Vestbygda, (rundtur)
Sørsand/Våje, (historia rundt gårdene)
Mulighet for bok om industri i Øksnes.

Vi ønsker også innspill fra medlemmene om innhold i «Leddiken».

