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3. ÅRSMELDING FOR 2011 
 
 

Styret 

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter  
(1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).  
 
Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått av: 
 
Leder:   Eirik Hoem (på valg) 
Nestleder  Ågot Alnes Orvik (på valg) 
Kasserer:   Tørris Haugan (ikke på valg) 
Styremedlemmer:  Edmund Søvik (ikke på valg) 

Britt Iren Pedersen Nergård (på valg) 
 

Vara til styret 
Ståle Gyldenås (på valg) 
Guri Næss Krohn (på valg) 
Arvid Håkon Moe (på valg) 
 
 

Andre tillitsvalgte: 

 
Revisor: Sverre Gjerstad  
Valgkomite: Dag Søvik, Svanhild Dahle, Erling Hagen 

Medlemstall 

Medlemstallet fortsatte å øke godt også i 2011, og var pr 01.01.2012 på 200 
medlemmer (Inkludert biblioteker). Medlemsverving bør fremdeles prioriteres sterkt.  

Årboka 

 
Skriftstyret har i 2011 bestått av: 
Torgeir Næss  
Asmund Kylling  
John Aasen  
Brit Landmark  
Britt Iren Pedersen Neergård  

Skriftstyret og styret har hatt tre felles møter. Utover dette har skriftstyret hatt regelmessige 
møter. 

Årboka for 2011 er 4. årgang. Boka ble som planlagt levert tidligere enn før. (20. november 
2011). Opplaget var på 790 eksemplarer. Boka hadde 216 sider med artikler og hadde 
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omtrent samme design og utforming som tidligere år. Nytt av året var oversikt over innholdet 
og bilder fra noen av artiklene på baksiden av boka. 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.  
 
Siste frist for innlevering av stoff var satt til 1. september. Tilgangen på stoff til boka har vært 
bra, men vi ønsker mer stoff fra nordsida av kommunen. Salget av årboka for 2011 var godt. 
En større andel bøker enn før ble solgt av historielaget selv. Vi har mange bøker på lager, 
både fra 2009 og 2010. 2008-årgangen er det i midlertid få bøker igjen av.   
 
Det var god spredning av artikler fra omtrent hele kommunen, men vi håper på og ønsker 
mer stoff fra nordsida av kommunen. Boka har fått svært god omtale og hadde spesielt fokus 
på nærings- og gründervirksomhet.  

 
Lagerbeholdning* av årbøker (OBS. pr 07.03.2012) 

 

Årgang Lagerbeholdning Opplag 

2008 35 600 

2009 19 600 

2010 25 600 

2011 205 790 

 
*I tillegg er det bøker hos kommisjonærene.  

Internett 

Heimesida har blitt oppdatert jevnt i løpet av året. Nettsida framstår i dag som en 
informasjonsside. Sida kan i større grad benyttes for å publisere lokalhistorisk stoff. 
Vi har vært aktiv på sosiale medier som Facebook og Twitter. 

 

Arrangementer og andre aktiviteter: 

 
Arkeolog Kristoffer Dahle hadde foredraget «”Fangstfolka i Romsdal – hvem var de 
egentlig?» på årsmøtet i mars 2011.  
 
10. mai stod vi som arrangør av foredraget "Rauma - sentral i 
kristningsprosessens historie i Norge". Professor og arkeolog Sæbjørg Walaker 
Nordeide (Senter for Middelalderstudier, Universitetet i Bergen) fortalte om 
forskningsresultat og utgravninger som er gjort. 
 
Kulturminnedagen 2011 i Rauma ble arrangert av historielaget på Horgeimseidet 
11. september. Tema for den nasjonale kulturminnedagen var "Skjulte skattar. Spor i 
landskapet."  Historielaget inviterte til ei vandring i det gamle gravfeltet på 
Horgheimseidet. Arkeolog Kristoffer Dahle orienterte om gravfeltet og funna som er 
gjort. Rundt 75 personer deltok på arrangementet. 
 
Vi har fulgt opp arbeidet med busetnadssoge for Rauma ved å sende brev til 
Rauma kommune og ha dialog med kultursjefen. 
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Rauma historielag har satt i gang et arbeid for å få reist et minnesmerke etter 
Kabbin og familie på Kabben i Brøstdalen. Prosjektplan er utarbeidet og det er et 
mål at minnesmerket er reist innen 2015. Historielaget har en representant i ei 
prosjektgruppe som er nedsatt. 
 
I forbindelse med lanseringa av årboka for 2011 ble det holdt bokkafe på Rauma 
folkebibliotek 26. november.  

Media 

Vi har hatt 7 artikler og notiser i Åndalsnes Avis og 1 artikkel i Romsdals Budstikke. 
Ytterligere oppmerksomhet og synlighet i media bør være et mål for historielaget. 
Spesielt gjelder dette for årboka. 

Logo 

Det er i årsmøteperioden utarbeidet logo for historielaget. Odd Blakset har utført 
arbeidet. Elva Rauma er element i logoen. 

Økonomi 

I løpet av 2011 bedret økonomien i laget seg kraftig. Styret er tilfreds med den 
økonomiske situasjonen i laget. Det vil ikke lengre være likviditetsproblemer ved 
betaling av årboka om boksalget holder seg på samme nivå eller bedre. Årsaken er 
flere medlemmer, økt salg av årboka, systematisk arbeid for å skaffe til veie 
økonomisk støtte og innmelding av laget i grasrotandelen. Det er også nytt av året at 
vi har fått momsrefusjon gjennom medlemskapet i Landslaget for lokalhistorie. Dette 
vil først bli godt synlig i regnskapet for 2012. 
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4. FORSLAG - REGNSKAP 
 

Se egne dokument 

 

 

5. FORSLAG - ARBEIDSPROGRAM 2012 
 

1. Øke medlemstallet til minst 250. 

 

2. Publisere lokalhistoriske artikler på nettsida. Bruke sosiale medier aktivt. 

 

3. Arrangere et lokalhistorisk arrangement i perioden april - juni 2012. 

 

4. Ha et arrangement under kulturminnedagene 4. sept – 9. sept 2012. Tema for 

2012 er «Møteplasser» 

 

5. Fortsatt arbeide for minnesmerke etter ”Kabbin” innen 2015. 

 

6. Gi ut «Årbok for Rauma 2012» 

 

7. Arrangere bokkafè og presentasjon av årboka i november 2012. Ha 

salgsstand i Åndalsnes sentrum. 

 

8. Være pådriver for busetnadssoge for Rauma. 

 

9. Opprette gruppe for registrering av foto og filmopptak. Starte oppbygging av 

foto- og filmarkiv. 

 

10. Større oppmerksomhet om årboka i media. Omtale av boka i Åndalsnes Avis, 

Romsdals Budstikke, Avisa Romsdal og Sunnmørsposten. 

 

11. Sørge for artikler om aktivitet og arrangementer i Åndalsnes Avis, Romsdals 

Budstikke og Avisa Romsdal.  
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6. FORSLAG - BUDSJETT FOR 2012 

 

Inntekter  

  

Kontingent            45 000  

Tilskudd            10 000  

Boksalg            50 000  

Momsrefusjon            13 100  

Grasrotandel              4 500  

Andre inntekter              4 000  

Totalt          122 600  

  

  

  

Utgifter  

  

Trykking            90 000  

Prosjekt fotoregistrering            10 000  

Medlemskap Landslaget for 
lokalhistorie 

                 600  

Porto og utsendelse av årbok            10 000  

Annonser              6 000  

Andre utgifter              6 000  

Totalt          122 600  
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7. FORSLAG - VEDTEKTSENDRINGER 
 

 

Forslag 1 
 
Paragraf  
§ 2.  Medlemskap 
 
Forslagsstillar 
Styret 
 
Forslagstype  
Tillegg 
 
Tekst no 
Medlemmer er alle som betalar den årskontingenten som til kvar tid er fastsett av 
årsmøtet.  
 
Ny tekst 
Medlemmer er alle som betalar årskontingenten som til kvar tid er fastsett av 
årsmøtet. Det er to typar medlemskap: Ordinært medlemskap og familiemedlemskap. 
Som ordinært medlem får ein fritt tilsendt eitt eksemplar av årboka. 
Familiemedlemskap kan teiknast av personar i ein hustand som har eit ordinært 
medlem. Familiemedlemskap gir ikkje rett på årbok. 
 
Konsekvens av forslaget: 
Innføre familiemedlemskap med eigen kontingentsats. 

 

 
Forslag 2 
 
Paragraf   
§ 5.  Årsmøte 
 
Forslagsstillar 
Styret 
 
Forslagstype  
Endring  
 
Tekst no 
Skriftstyre 

 
Ny tekst: 
Skriftnemnd 
 
Konsekvens av forslaget: 
Endring av ordlyd. 
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Forslag 3 
 
Paragraf:    
§ 5.  Årsmøte 
 
Forslagsstillar 
Styret 
 
Forslagstype:   
Endring  
 
Tekst no 
(…) på fem medlemmer 
 
Ny tekst: 
(Skriftnemnd) på minimum fem medlemmer. 
 
Konsekvens av forslaget: 
Utvide talet på medlemmar i skriftnemnda 
 

 

Forslag 4 
 
Paragraf:    
Ny paragraf 
 
Forslagsstillar 
Styret 
 
Forslagstype:   
Tillegg 
 
Tekst no: 
- 
 
Ny tekst:   
Ny paragraf etter § 4 Styret: (Andre paragrafnummer blir endra) 
 
§ 5 Skriftnemnda 
Rauma historielag gir ut ei årbok kvart år. Dette arbeidet blir styrt av ei skriftnemd. 
Medlemmene i nemnda blir valt av årsmøtet. Skriftnemnda har det redaksjonelle 
ansvaret for årboka. Leiaren møter fast i styret og har møte- og talerett. Nemnda 
sjølv veljer leiaren av skriftnemnda. Leiar er samstundes redaktør av årboka. 
 
Konsekvens av forslaget: 
Det blir formelt ein leiar av skriftnemnda. Tydeleggjere årboksarbeidet i vedtektene. 
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Forslag 5 
 
Paragraf   
§ 5.  Årsmøte 
 
Forslagsstillar 
Styret 
 
Forslagstype  
Endring  
 
Tekst no 
Fastsetting av årskontingenten  
 
Ny tekst 
Fastsetting av årskontingenten for neste kalenderår 
 
Konsekvens av forslaget: 
Presisere kontingentperioden 
 

 

Forslag 6 
 
Paragraf  
§ 5.  Årsmøte 
 
Forslagsstillar 
Styret 
 
Forslagstype  
Endring 
 
Tekst no 
Årsmøtet skal haldast i første kvartal kvart år, og innkallinga skal vere minst 2 veker 
før. 
 
Ny tekst 
 «Årsmøtet skal haldast innan 1. april kvart år og innkallinga skal vere minst 2 veker 
før.» 
 
Konsekvens av forslaget: 
Endring av ordlyd. 
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8. ÅRSKONTINGENT  
 
 

Styrets forslag til vedtak: 
 
 

1. Årskontingent for ordinært medlemskap for 2013 settes til kr 230.  
 

2.  «Familiekontingent» settes til kr 75 for 2012 og kr 80 for 2013 
 

 
 
 

9.  VALG 
 
Valgkomiteen har bestått av:  
Svanhild Dahle, Dag Søvik, Erling Hagen 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Leder - for ett år:  
Ståle Gyldenås 
 
To styremedlemmer - for to år:  
Ågot Alnes Orvik (gjenvalg) 
Britt Iren Pedersen Neergård (gjenvalg) 
 
Tre varamedlemmer - for ett år:  
1. Eirik Hoem 
2. Per Bersås 
3. Guri Næss Krohn (gjenvalg) 
 
Revisor - for ett år:  
Sverre Gjerstad (gjenvalg) 
 
Skriftstyre på seks medlemmer – for ett år:  
Torgeir Næss 
Asmund Kylling 
John Aasen 
Brit Landmark 
Britt Iren Pedersen Neergård 
Einar Klungnes 
 
Skriftstyret konstituerer seg selv med redaktør for årboka. 
 
Valgkomite på tre medlemmer – for ett år:  
Årsmøtet må foreslå kandidater. 
 


