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Årsmelding for Rauma historielag 2017 

 

Styret og organisasjon 

Styret har hatt denne sammensetning: 

Leder:               Arne S Lillehagen (på valg) 

Nestleder:       Ågot Alnes Orvik  

Kasserer:         Tørris Haugan (på valg) 

Sekretær:         Arne J Skiri 

Styremedlem: Rolf H Bjerkeli (på valg) 

Varamedlemmer: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Sigurd Nora og Leif Malones (alle på valg 

hvert år) 

Andre tillitsvalgte – Skriftnemnd valgt for ett år: 

Torgeir Næss 

Britt Iren P Neergård 

Hans P Gjerdset 

John A Aasen 

Brit Landmark 

Kristoffer Dahle 

Halvard Skiri  

 

Revisor valgt for ett år: Viggo Nilsen 

Valgkomite (innstilt av styret): Eirik Hoem, leder, Edmund Søvik og Edel Rydjord Jensen 
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Styrearbeidet 

Foruten årsmøtet, som ble avholdt 21. mars, har styret avholdt 6 møter som er noe mindre 

enn året før. Det er blitt behandlet 51 saker som er noe lavere sammenlignet med forrige år.  

I tillegg kommer henvendelser og kontakter med styremedlemmer og andre partnere, som 

bl.a. en samling av historielagene i Romsdal etter invitasjon fra Romsdalsmuseet hvor 

årbøkene for 2017 ble presentert. 

Styret og styreleder forestår den daglige drift knyttet til administrering og iverksetter 

beslutninger gjort i årsmøte og styret og øvrige saker som bringes opp, bl.a. fra 

henvendelser.  

Den sak som har hatt størst oppmerksomhet, har vært opprettelsen og videreføringen av 

prosjektet bygdebok/bosettingshistorie for Grytten, Hen og Vågstranda. I samarbeid med 

dosent Arnfinn Kjelland ved Høgskolen i Volda, har det vært avholdt samlinger og kurs for å 

starte transskribering og registrering av kildemateriell fra disse tidligere kommuner. Mange 

har meldt seg i arbeidet og det gjøres et stort og viktig arbeid her til historielagets 

tilfredshet. Dette grunnleggende arbeid må forventes å pågå det meste av neste år. Arnfinn 

Kjelland har vært flittig og kyndig veileder med bistand fra Rolf H. Bjerkeli. 

Styret vil i 2018 drøfte videre framdrift når transskriberingen nærmer seg sin avslutning. 

Arbeidsgruppa som arbeider for å avklare Realskolebyggets framtid kan ikke sies å ha 

kommet til en nærmere konklusjon da mye her også vil avhenge av eiers vilje og 

engasjement. Arbeidet vil fortsette og på første styremøte i 2018 vil det bli opprettet dialog 

med eier, Rauma kommune. 

Rauma kommune har besluttet å utarbeide en kulturminneplan hvor Rauma historielag ble 

invitert til å delta i en prosjektgruppe. Styret har her valgt Ågot Alnes Orvik og Arne Skiri som 

lagets representanter. Planen forutsettes å bli behandlet i kommunestyret desember 2018 

og vi tror dette kan bidra til økt fokus på kulturvernarbeidet i kommunen. 

Medlemstall 

Historielaget har høge ambisjoner om medlemsvekst slik det kommer til uttrykk i 

arbeidsprogrammet. Økningen i 2017 må sies å ha vært beskjeden, og medlemstallet var ved 

årsskiftet omlag 270 medlemmer. Skal vi nå vår ambisjon om 300 innen 2020 må tiltak settes 

i gang. 

Økonomi 

Økonomiforvaltningen er god og utvikler seg stadig i gunstig retning. Kontantbeholdningen 

og derved likviditeten har nesten doblet seg, og nådde ved årsskiftet om lag kr.201.000, -. 

Innvilget momsfritak på boktrykking og økt boksalg samt noe flere medlemmer har bidratt 

her. Det er mottatt minimalt med offentlig støtte for 2017, kr. 10.000,- fra kommunen, men 
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det arbeides med noe økt sponsorstøtte fra næringsliv. 11 bedrifter var med å gi støtte til 

utgivelsen av årboka dette året. 

Det ble også utarbeidet og vedtatt et regelverk knyttet til fullmakter og beslutninger for 

tillitsvalgte i historielaget. 

Rauma historielag søker å begrense restopplaget fra de ulike årganger av årboka ved bl.a. 

reduserte priser og salg ved arrangement. Ved årsskiftet var restopplaget anslått til å være 

knapt 1500 bøker før endelig avregning for årbok 2017 er foretatt. Det synes å være stort 

restopplag fra 2009, 2011, 2012, 2013 og i noen grad 2016. Kabben-boka har et restopplag 

på 141, og mesteparten lagres i Raumahallen.  

Arrangementer og aktiviteter for øvrig. Lansering av årboka 2017  

Av større arrangementer i 2017 som var myntet på medlemmer og interesserte, må nevnes 

kåseriet/innlegget som forh. lektor Arnfinn Hovde bidro med på årsmøtet 21.03.2017. 

Tittelen på foredraget ble kalt «Ein kik på romsdalsmålet» hvor han viste til endringer som er 

skjedd de siste generasjoner, og bruk av nye ord og uttrykk. Arnfinn Hovde har hatt sin 

yrkeskarriere i skolesektoren i Molde. Han er også gjesteskribent i Romsdals Budstikke. 

Det var vanlig godt oppmøte på årsmøtet som talte ca. 50 personer. 

Rauma historielag har de siste årene tradisjonelt hatt et arrangement i anledning 

kulturminnedagen. Slik også i år – men denne gangen kombinerte vi det sammen med 

årboklanseringen 19. november på kulturhuset. 

Temaet vi hadde valgt for vår kulturminnemarkering knyttet seg til organisasjonen Todt 

under siste verdenskrig – dens virke og byggverk i Norge og Møre og Romsdal. Vi hadde 

invitert førstekonservator Ketil G Andersen fra Teknisk Museum i Oslo som foredro. Senere i 

programmet fortalte professor emerita Helga Stave Tvinnereim om hovedprinsippene i 

gjenoppbyggingen av de byer og tettsteder som ble bombet under krigen hvor bl.a. Molde 

og Åndalsnes inngår. 

Hennes ektefelle, Jon Tvinnereim som har vært rektor på Høgskolen i Volda, fortalte om 

minnerike skoledager på Realskolen fra 1953 – 1955. 

Formålet med vårt temavalg var også å framheve Realskolens historiske betydning hvor 

ønsket har vært å bevare og utvikle skolebygget for ettertiden. Arbeidet videre kan bli 

krevende, men historielaget vil søke å påvirke et heldig utfall. 

Avslutningsvis fortalte Torgeir Næss om årets årbok som i år er rikt illustrert med mange 

bilder i farger og utvidet sidetall. Bakgrunnen skriver seg fra det faktum at dette er den 

tiende årboka som blir utgitt og Rauma historielag fyller 10 år i 2018. Årboka synes å bli godt 

mottatt skal det dømmes etter frammøte og interesse. 
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Styret vil gi stor honnør til skriftnemndas medlemmer og forfattere som bidrar til et så viktig 

arbeid for medlemmene, lokalsamfunnet og historielagets formål. 

Medier og samarbeid 

Både våre pressemeldinger og oppmøte av journalister og publikum ved de ulike tilstelninger 

har vært meget tilfredsstillende og således hadde det vært å ønske at medlemstilgangen 

kunne vært større. Vi antar at det var nesten henimot 100 personer tilstede ved vårt 

arrangement 19.november.  Til vår gunst teller at medlemstallet de siste årene har økt bra 

og er blant de største lag i Rauma hvis det skal være en ledetråd. Det kan være viktig å 

utvide vårt samarbeid med kommunen og andre offentlige etater der dette faller naturlig, 

samt andre lag innenfor frivilligheten. 

Rauma historielag har vært operativ på sosiale media med egen web-side og FB. Det kan late 

til at antallet som viser våre sider oppmerksomhet er flatet ut. Da dette medium må antas å 

øke i omfang framover, og laget samtidig ønsker å nå ut til flere, vil dette bli et tema styret 

må prioritere. Stor takk til Ågot som er vår «redaktør og operatør».  

Takk til bidragsytere og medlemmer 

Styret vil gi uttrykk for tilfredshet med det arbeid mange medlemmer av historielaget 

utfører, og særlig de som på ulikt vis utfører tillitsverv, eller er bidragsyter som 

artikkelforfatter eller kilderegistrerer. Styret vil særlig framheve Arnfinn Kjelland som på sin 

fritid har bidratt med arbeid og veiledning vedr bygdebok-/bosettingshistorie, og så langt har 

vært til uvurderlig nytte og inspirasjon. Vi ser stadig økt oppslutning og interesse for det 

store feltet kulturminnearbeid i ulike sammenhenger, og vi tror dette kan bidra til større 

opplevelser for mange knyttet til fritid og reiseliv. Derfor tror jeg vi har en god sak som kan 

tale til vår favør hvis det informeres og samarbeides mer bevisst og målrettet. 

 

Åndalsnes, 31.12.2017/12.01.2018 

Styret 

 

  

 

 

 

   


