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Styret
Styret i Rauma historielag har i 2013 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ågot Alnes Orvik
Arne Steffen Lillehagen
Tørris Haugan
Britt Iren Pedersen Neergård
Arne Jarle Skiri

Varamedlem:

Per Knut Bersås
Guri Næss Krohn
Arvid Håkon Moe

Mellom årsmøtene har styret hatt 6 møter. Samarbeidet i styret har fungert svært godt med en
åpen og god dialog.

Andre tillitsvalgte
Revisor:
Valgkomité:

Sverre Gjerstad
Erling Hagen, Dag Søvik, Bjarne Dahle

Medlemstall
Målsettingen om 250 medlemmer er dessverre ikke oppnådd i 2013, og som tidligere år er
medlemsverving fremdeles et satsingsområde for laget. Medlemstallet pr 31.12.2013 var 216.

Økonomi
Rauma historielag har i løpet av året opparbeidet seg en relativt bra økonomi, noe som
medfører et litt større handlingsrom for styret. Rauma kommune har bidratt med støtte, og
etter søknad fikk laget i høst kr 5.000 i gave fra Gjensidige sitt «Dugnadsløft». I tillegg er
også momsrefusjon og midler fra «Grasrotordningen» med på å bedre økonomien.

Årboka
Skriftnemnda har i 2013 bestått av:
Torgeir Næss
Asmund Kylling
Einar Klungnes
John Aasen
Brit Landmark
Britt Iren P. Neergård
Foruten regelmessige møter i skriftnemnda har det også vært felles møter med styret.
Høgtrykk på Åndalsnes sto for trykking og design av boka. Årboka for 2013 er 6. årgang og
ble levert fra trykkeriet i oktober. Opplaget var på 700 eksemplarer.
Årboka for 2013 er på 257 sider, rikt illustrert og har 21 artikler. Området rundt nedre del av
Romsdalen er et tyngdepunkt i årets bok med artikler om og fra Devold, Venge og Åk. Her er
også mange artikler og historier fra flere andre deler av kommunen. Tilgangen på stoff har
vært god, faktisk såpass bra at en del må overføres til neste års bok.
Årboka ble også i år gitt som gave til Åndalsnes sjukeheim, Rauma sjukeheim, Voll
omsorgssenter og Veøy omsorgssenter.
Tidligere leder av historielaget, Eirik Hoem, har utarbeidet et fyldig og omfattende register
over alle artikler i hittil utkomne årbøker. Registeret er lagt ut på historielagets hjemmeside og
vil bli jevnlig oppdatert.

Arrangement og andre aktiviteter
8. september - Markering av kulturminnedagen 2013: Tema i år var «Historiens kvinner
og menn – deltakelse, fellesskap og handling». Dette ble markert med et arrangement på
Konfeksjonsmuseet i Isfjorden i samarbeid med Romsdalsmuseet. Rundt 30 deltakere, og
foredrag om skredderyrkets kvinner og menn og deres liv og levnet v/Ernst Rolf Grøvdal og
Ørjar Heen.
24. november – Lansering av Årbok for Rauma 2013: Hotel Aak var arena for lanseringen
av årets bok. Over 50 personer møtte opp til et meget vellykket arrangement på en søndag
ettermiddag. Årboka ble presentert, Bjarne Langseth holdt foredrag om Aak hotell sin
historie, og Olav Bonesmo snakket om å finne informasjon i kilder som kirkebøker og
protokoller. Åndalsnes poststed fyller 125 år i 2013, dette ble omtalt av Torgeir Næss. Tre
spellmenn fra Rauma Spelemannslag bidro med slåtter etter Ole Wenge.
«Prosjekt minnesmerke etter Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie»:
Nasjonalparkstyret for Reinheimen har nå godkjent søknaden om å få sette opp et
minnesmerke på Kabben i Brøstdalen. Arbeidsgruppa fortsetter arbeidet med å få realisert
prosjektet. Det satses på avduking av minnesmerket sommeren 2016.
Faglig utvalg for Reinheimen: Nasjonalparkstyret for Reinheimen har oppnevnt et faglig
utvalg bestående av representanter fra kommuner, lag og organisasjoner i Oppland og Møre
og Romsdal. Styret i Rauma historielag oppnevnte Per Bersås som historielaget sin
representant i utvalget.

Media
Både Åndalsnes Avis og Romsdals Budstikke har hatt flere innlegg om Rauma historielag i
2013, både i papiravisene og på nettsidene. Vi er godt fornøyd med dekningen av aktivitetene
dette året.

Internett
Hjemmesida blir oppdatert jevnlig med informasjon om laget, årbøkene, arrangementer osv.
Historielaget har også en side på facebook hvor det legges ut en del informasjon.
Facebooksida har etter hvert fått mange såkalte «likere», noe som er med på å synliggjøre
laget.

Takk til bidragsytere og medarbeidere
Avslutningsvis vil styret rette en stor takk til alle som har bidratt med interessante artikler,
bilder og nyttig informasjon om personer og hendelser. Til skriftnemnda for vel utført arbeid,
til Rauma v.g. skole for lån av lokaler, og til Rauma kommune og Gjensidige for mottatt støtte
til drifta av laget.
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