Til årsmøtet i Rauma historielag

VEDLEGG TIL ÅRSMØTESAK NR 5/2016 – ARBEIDSPROGRAM 2016-2019 MED
HOVEDVEKT PÅ 2016
Rauma historielag har til hensikt å starte opp et arbeid med å utgi bygdebok for gamle
Grytten, Hen og deler av Veøy (Vågstranda) kommuner som vil omhandle bosettings- og
slektshistorie. I noen grad også stoff om krets- og bygdeutvikling i kommunene. Jfr pkt 3 i
arbeidsprogrammet: «Søke å starte opp arbeidet med bosettingshistorie/bygdebok for Rauma
og ta initiativ til å etablere en prosjektgruppe for dette arbeid sammen med relevante
samarbeidsparter dette år.»
Styret har innledet samtaler med førsteamanuensis Arnfinn Kjelland ved Høgskolen i Volda
om temaet. Etter forespørel fra styret har Kjelland i samarbeid med Snøhetta forlag AS, Lesja
utarbeidet forslag til en prosjektskisse inndelt i 6 delprosjekter:
1: Dataregistrere åpne tilgjengelige kilder
2: Importere kildene i BSS (dataprogrammet «Busetnadssoge» fra Snøhetta forlag AS)
3: Lenking og utplassering på bosteder i BSS programmet
4: Person- og bostedsinformasjon for de siste generasjonene
5: Illustrasjoner og historie knyttet til gårder og grender
6: Trykking, salg og distribusjon
Delprosjekt 1 vil hovedsakelig være dugnadsbasert og vil derfor ikke kreve store økonomiske
ressurser. Vi snakker her om å registrere og digitalisere eldre kirkebøker fra de aktuelle
kirkesognene. Dette arbeidet vil muligens kunne strekke seg over 16-18 måneder, avhengig av
antallet personer som deltar i dugnaden.
Arbeidet med bygdebok/bosettingshistorie vil bli inndelt i flere faser/bind, og vil bli utgitt i
samarbeid med Arnfinn Kjelland og Snøhetta forlag etter nærmere avtale. På vegne av
historielaget vil det bli nedsatt en prosjektgruppe som samhandler med styret.
Det vil bli søkt om tilskuddsmidler til prosjektet fra privat og offentlig hold, i tillegg til at en
forutsetter bidrag fra historielagets medlemsmasse, både i dugnadsarbeid og økonomisk. Dette
vil en komme nærmere tilbake til i fase 2.
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