SAK 3

Årsmelding for Rauma historielag 2014
Styret
Styret har hatt denne sammensetning:
Leder:

Liv J Bårdsnes Horgheim

Nestleder:

Arne S Lillehagen

Kasserer:

Tørris Haugan

Sekretær:

Arne J Skiri

Styremedlem:

Guri Asak Nilsen

Varamedlemmer:

Per Bersås, Guri N. Krohn og Ågot A. Orvik

Fra september /oktober har Arne S Lillehagen overtatt lederfunksjonen etter omforent
ordning mellom valgt leder og styret.
Foruten årsmøtet som ble avholdt 20. mars, har styret hatt 6 møter og behandlet 44 saker.
Styret uttrykker tilfredshet med det arbeid som er gjort i beretningsåret.
Andre tillitsvalgte:
Revisor:

Sverre Gjerstad

Valgkomite:

Einar Klungnes, Edmund Søvik og Eirik Hoem

Medlemstall
Laget har ikke nådd målet om 250 medlemmer, men konstaterer at dette øker til tross for
avgang og manglende betaling av kontingent. Medlemstallet har økt noe og var ca 230 ved
årsskiftet.
Økonomi
Det kan meldes om god kontantbeholdning, som ved årsskiftet ble opplyst å være
kr. 44 230.00. Lavere opplag av årboka, bra salg av denne og noen flere medlemmer må sies
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å være grunnlaget da laget ikke har mottatt annen driftsstøtte enn kr 2 000 fra Sparebank 1
SMN.
Årboka
Skriftnemnda har i 2014 bestått av:
Asmund Kylling
Brit Landmark
Britt Iren Pedersen Neergård
Hans Petter Gjerdset
John Aasen
Torgeir Næss
Skriftnemnda har det faglige arbeidet med å redigere og utgi årboka og repesenterer således
noe av det viktigste arbeidet og formålet for historielaget. De har jevnlig møter i tillegg til at
de deltar på styremøter og annet. Det er 7. gang laget utgir årboka som ble levert av
Høgtrykk i begynnelsen av november. Opplaget er blitt redusert fra tidligere 700
eksemplarer til nå 600.
Årboka for 2014 er på 246 sider, rikt illustrert og har 26 artikler. Temaene spenner vidt fra
kommunen både hva gjelder innhold, geografi og skribenter. Noen hovedtemaer omhandler
jubileer så som feiring av grunnloven og dens innvirkning lokalt, Raumabana ble 90 år og
Rauma kommune kunne markere 50 år siden sammenslåingen. Tilgangen på stoff og
forfattere har også i år vært god, og ikke alle bidrag kom med. Årboka distribueres til
institusjoner og nabokommuner og selges i lokalbutikker i kommunen og bokhandler i
Åndalsnes og Molde.
Arrangementer og andre aktiviteter
Året 2014 har ikke vært preget av spesielle synlige arrangement som på kulturminnedagen.
Laget hadde stand på Romsdalsmarknaden 20. september for å informere og verve
medlemmer m.v.
Imidlertid har laget i år engasjert seg i arbeidet for å bevare Realskolebygget som
kulturminne og sendte i sakens anledning en uttalelse fra Årsmøtet til kommunen. I tillegg
avga historielaget en høringsuttalelse til fylkeskommunen vedr kommunedelplan for
kulturminner i Møre og Romsdal. Det ble foreslått noen nye objekter i tillegg til de som var
omtalt fra Rauma.
23. november ble det arrangert lansering av Årbok for Rauma 2014. Hotel Aak ble også i år
valgt som arena. Oppmøtet i år ble noe bedre enn sist, med nesten 60 personer til stede.
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Torgeir Næss var programvert og omtalte årboka. Nils Valde hadde hovedbidraget hvor han
presenterte utdrag fra sin artikkel knyttet til kommunesammenslåinga i Rauma. I tilegg
kåserte Bjarne Langseth om sine studier knyttet til slektene bak Aak hotel. Trekkspiller Arne
Johnson underholdt med slåtter fra Raumabanebygginga.

”Prosjekt Kabbin” har fortsatt sitt arbeid. Arbeidsgruppa består av Ågot A Orvik, Per Bersås,
Asmund Kylling, Pål Stavheim og Bjørn Austigard. Det er søkt om prosjektmidler, og i 2014 er
disse midler mottatt:
Medalen grunneigarlag(5 000), Fremmerbrøste sameigelag (3 000), Rauma kommune
(15 000), ÅST(5 000), Romsdal sogelag(10 000), Sparebanken Møre(10 000).
Saldo på prosjektkontoen er kr 58 103,00. Forventet kostnad er ca kr 150 000.
Per Bersås er laget sin representant i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen.

Medier
Pressedekningen fra lokale medier knyttet til arrangement og aktiviteter har vært
tilfredsstillende. Laget har egen hjemmeside som det søkes å bringe ajour med nyttig
informasjon. Av sosiale medier har laget egen facebookside som har bra med brukere. Eirik
Hoem har startet opp med digitalisering av utdrag fra boka ”Det norske næringsliv - Møre og
Romsdal fylkesleksikon”.

Takk til bidragsytere og medarbeidere
Styret vil rette stor takk til alle som på ulikt vis har bidratt til at historielaget fyller sin rolle og
funksjon i lokalsamfunnet. Økt oppslutning om arrangement og flere medlemmer kan
inspirere til fortsatt arbeid i kulturminnearbeidets tjeneste. Særlig takk til skriftnemnda og
dens forfatterlaug.

Åndalsnes, 31.12.14 / 19.02.15

Styret
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