ÅRSMELDING 2021 FOR ØKSNES HISTORIELAG.
1. Styrets sammensetning og arbeid.
Styret har siden årsmøtet 5. september 2021 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 ett styremedlem i Stiftelsen «Gammelbutikken i
Alsvåg» - Sigve Hansen m/vara Reimar Brun.
ØH har ingen representanter i styret i «Leirskolen» og «Tinden».
Medlemstall.
Dette ble innmeldt til Landslaget for 2021

Utenom Sortland og Øksnes
Sortland
Øksnes
Sum

Medlemmer
2021
88
11
156
255

2. Årsskriftet ”Leddiken”.
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 2021 blitt utført av Nordahls trykkeri,
Sortland.

3.
«Leddiken» 2022:
Historielaget fortsatt å ha sitt hovedvirke med ansvar for utgivelse av
tidsskriftet ”Leddiken”, samt deltakelse ved lokale arrangementer med
et lokalhistorisk tilsnitt.
En nedgang for salget av Leddiken de siste årene. Vedlegg bak en oversikt
(vedlegg 1) og årsmøtet kan diskutere salgsopplegg for 2022 og gå ned
til å trykke 800 eksemplar.
Vi ønsker også innspill fra medlemmene om innhold i «Leddiken».
4. Lagets økonomi.
Øksnes Historielag hadde i 2021 et godt driftsoverskudd og økonomien er
god!
5. Aktiviteter.
Nå har vi hatt 2 år (2020 og 2021) med korona-restriksjoner, som har
medført at Historielaget har hatt begrensinger i aktiviteten. En kunne
ikke avholde medlemsmøter, foredrag, utflukter og reiser o.l..
I disse 2 årene lettet restriksjonene på høsten, slik at vi kunne avholde
årsmøtene.
Begge årsmøtene ble avholdt første søndag i september, med 1 meters
avstand mellom de fremmøtte. (flere medlemmer ønsket å delta, men
kviet seg for store forsamlinger).
I vedtektene står det at lagets årsmøte skulle avholdes innen april hvert
år. Med dette årsmøte 20. mars 2022, er vi kommet på rett kjøl.
Siden siste årsmøte 5. sept. 2021, har Historielaget avholdt 4. styremøter
og behandlet 25 saker. Av de største saker kan nevnes:
* Museet i Alsvåg har vært stengt i lange perioder dette året.
Møte og brev sendt Øksnes kommune om saken.
* Brev til Museet Nord og Øksnes Kommune, om dårlig vedlikehold
av «hovedbygget» i Museet i Alsvåg.
* Flytting av «gammelbutikken» til hørende Museet i Alsvåg.
Det er dannet en stiftelse som skal jobbe med dette.
* Historielaget har tatt vare på arkivet til alle bankene i kommune fra
1904 til 2020
Dette skal gjennomgås, sorteres og sendes til arkivet i Bodø.
* Heder: Ved årets julebord for lagets tillitsvalgte, fikk Yngvar Gustavsen
med frue en gave spesielt laget til dem av «Blåide», som takk for god
jobb i Historielaget i 32 år, hvorav 26 år som redaktør av leddiken.
Av andre aktiviteter kan nevnes:

* ØH deltok på Kystmessa på Strengelvåg bygdehus i 2021.
* Her var det lagt opp til henting og salg av årets Leddik og
boka «Historia om Øksnes-folket».
* Dette ble også lagt opp med bode på Coop og på Rema 1000.
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 soner Nordre Nordland og Sør-Troms.
Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.
Og i stiftelsen «Gammelbutikken i Alsvåg».

