ÅRSMELDING 2020 FOR ØKSNES HISTORIELAG
1.
Styrets sammensetning og arbeid
Styret har siden årsmøtet 6. september 2020 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 ØH`s representant i hus-styret for ”Løftingen”.
Historielaget har ingen representanter i styret i «Leirskolen» og «Tinden».
2.
Medlemstall
Medlemstallet ved årsskiftet 20/21 er 231 betalende medlemmer + 2
livsvarige, (2019 – 229). Dette er en øking på 2 medlemmer.
Det viser at medlemstallet de 4 siste årene har vært stabilt.
3.
Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.
Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:
Yngvar Gustavsen (Redaktør)
Halvard Toften
Kjersti Øvergård
Linda Rasmussen
Kim Terje Lien Johansen.
Varamedlem:
Trond Torgvær.
Trykkingen/setting har også i 2020 blitt utført av Nordahls trykkeri,
Sortland.
Årets utgave av «Leddiken» var utvidet som et 40-års jubileumshefte og
ble godt mottatt. Vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger og har
hatt et godt salg.
4.
Lagets økonomi.
Øksnes Historielag hadde i 2020 et overskudd på driften. Årsaken til dette
er et godt salg av boka til Historielaget, solgt pr 31/12 917 bøker av ØH`s
bokverk - «Historie om Øksnes-folket» skrevet av Halvard Toften.
Egenkapitalen for historielaget er god.

5

Øvrig aktivitet.

Aktiviteten 2020 har vært preget av en begrensning p.g.a korona i
kommunen, hvor alt av aktivitet av større arrangementer ikke kunne
avholdes, slik som foredrag, utflukter, reiser o.l.
Men Historielaget har klart å avholde 6 styremøter og behandlet 40 saker.
Herav 2 med deltakelse fra redaksjon-komiteen for Leddiken og 1 med
forfatteren av «Bildeboken 2020».
Av andre aktiviteter kan nevnes:
* Ingen Kystmesse og Morildmesse i 2020.
* Dermed måtte et annen opplegg vedr. avhenting og salg av
Leddiken og Bildeboka iverksettes.
* Dette ble lagt opp med bod i inngang til Coop Ekstra og
på Rema 1000.
* Det ble også lagt ned et kjempearbeide med pakking av
bestilte Leddiker og bøker som måtte sendes over hele landet.
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.
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6.
Samarbeid med andre.
Øksnes Historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.
ØH er med i sone Nordre Nordland og Sør-Troms.
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 2021:
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 planlagt utflukt – Nyksund 19. sept 2021:
Lysbilder (gamle bilder, bevertning Skåltofta og guiding Nyksund.
 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».

