RAUMA HISTORIELAG – ÅRSMELDING 2012

Styret
Styret i Rauma historielag har i 2012 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ståle Gyldenås
Edmund Søvik
Tørris Haugan
Britt Iren Pedersen Neergård
Ågot Miriam Alnes Orvik

Varamedlem:

Eirik Hoem
Per Knut Bersås
Guri Næss Krohn

Mellom årsmøtene har styret hatt 6 møter.

Andre tillitsvalgte
Revisor:
Valgkomité:

Sverre Gjerstad
Erling Hagen, Dag Søvik, Svanhild Dahle

Medlemstall
I arbeidsprogrammet for 2012 har vi hatt en målsetting om 250 medlemmer. Dette målet er
dessverre ikke nådd, og medlemsverving bør fremdeles være et område hvor vi må satse også
framover. Flere medlemmer vil gi laget et større økonomisk handlerom. Medlemstallet pr
31.12.2012 var 211.

Årboka
Skriftnemnda har i 2012 bestått av:
Torgeir Næss
Asmund Kylling
Einar Klungnes - fra årsmøtet 2012

John Aasen
Brit Landmark
Britt Iren P. Neergård
Foruten regelmessige møter i skriftnemnda har det også vært noen felles møter med styret.
Årboka for 2012 er 5. årgang og ble levert fra trykkeriet i november. Opplaget var på 800
eksemplarer.
Årboka 2012 er på 244 sider, rikt illustrert og har 24 artikler. De to første artiklene er viet
”Skottetoget 1612”. Boka har ellers omtrent samme design og utforming som tidligere år.
Tilgangen på stoff har vært bra og det var god spredning av artikler fra omtrent hele
kommunen. Siste frist for innlevering av stoff var som tidligere satt til 1. september.
Høgtrykk på Åndalsnes stod for trykking og design av boka. At det var et lokalt trykkeri,
gjorde dialogen og korrekturen mye enklere. Vi er godt fornøyd med samarbeidet og
resultatet.

Arrangement og andre aktiviteter
17. juni ”Vandring mellom kirker og museum” i Rødven. Historisk vandring fra Rødven
stavkirke, via Rødven kirke, til Skolehagen museum, guidet av Per Arne Skomsø. På
Skolehagen museum var det omvisning og matservering.
9. september ble Kulturminnedagen markert på Devold. Årets tema var ”Møteplasser”. Per
Devold fortalte om Romsdalsmartnaen fra den gang den var på Devold. Ei lokal gruppe sto
for torader-musikk. Arrangert i samarbeid med Ungdomslaget Romsdalshorn som sto for
matsalg og lotteri.
Rauma sjukeheim, Veøy omsorgssenter, Voll omsorgssenter og Åndalsnes sjukeheim har fått
hver sine sett av årbøkene som hittil er kommet ut.
1. desember var det lansering av ”Årbok for Rauma 2012” på Rauma folkebibliotek.
Arbeidet med minnesmerke etter ”Kabbin” ved Kabben seter, er videreført. Gruppen som
arbeider med prosjektet har valgt sted og bautastein. Det er gjennomført befaring med
kommunen og naturoppsynet. Nå gjenstår godkjenning av planene før en kan gå videre.

Media
I 2012 har det vært flere innlegg både i Åndalsnes Avis og i Romsdals Budstikke. Vi sier oss
fornøyd med dekningen av aktivitetene dette året.

