SAK 3

Årsmelding for Rauma historielag 2016
Styret og organisasjon
Styret har hatt denne sammensetning:
Leder:

Arne S Lillehagen

Nestleder:

Ågot Alnes Orvik (på valg)

Kasserer

Tørris Haugan

Sekretær

Arne J Skiri (på valg)

Styremedlem: Rolf H Bjerkeli
Varamedlemmer: Per Bersås, Randi Bakke Hoem og Guri Næss Krohn (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: Terje Stensland
Valgkomite (innstilt av styret): Eirik Hoem, leder, Edmund Søvik og Edel Rydjord Jensen
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Styrearbeidet
Foruten årsmøtet, som ble avholdt 17. mars, har styret avholdt 9 møter som er tre flere enn
året før. Det er blitt behandlet 66 saker som er en økning fra forrige år hvor det var 52 saker.
I tillegg kommer henvendelser og kontakter med styremedlemmer og andre partnere som
bl.a. en samling av historielagene i Romsdal etter invitasjon fra Romsdal Sogelag.
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 i minst ett år til.
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 det er mye som taler for at det må opprettes en
nærmere dialog med eier, Rauma kommune. Leder har vært i kontakt med riksantikvarens
kontor for nærmere avklaringer.
Prosjektgruppa som i lengre tid har arbeidet for å reise minnesmerket over «Kabbin», har på
selvstendig vis fortsatt sitt arbeid fram til avdukingen 07.08.16 uten å ha vært styret til
byrde.
Medlemstall
Historielaget har høge ambisjoner om medlemsvekst slik det kommer til uttrykk i
arbeidsprogrammet. Økningen i 2016 må sies å ha vært beskjeden, og talte 258 medlemmer
ved årsskiftet. 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
har nesten doblet seg og nådde ved årsskiftet om lag kr. 150.000,-. Vel kr 26.000,- ble
overført historielagskontoen etter at «Kabbinprosjektet» ble avsluttet og midler avsatt til
framtidig vedlikehold av anlegget på Kabben. Laget mottok også en gave på kr. 15.000,- for
sitt prosjekt for bosettingshistorie og det kan kanskje forventes noe mer fra et lokallag fra
Sogge /Istra.
Rauma historielag søkte skatteetaten om å få momsfritak for boktrykking som ble innvilget
for 2015 og 2016 og vi håper for flere år framover. Dette sammen med flere medlemmer,
økt boksalg og nøktern drift kan være noe av forklaringen til bedret økonomistatus. Det ble
kun mottatt kr 7.000,- i økonomisk støtte til laget i 2016.
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Årboka 2016
Tradisjonen tro lanserte laget sin niende årbok på Aak hotell 13.11.2016 hvor over 50 møtte
fram. Hovedtema var i år viet Trollstigvegen som kunne feire 80 år siden åpningen. Torgeir
Næss var programvert og presenterte boka, artikkelforfattere og tema. Boka hadde i år også
fargebilder og for øvrig av format og layout etter vanlig mal. Det later til at boka er blitt godt
mottatt og ditto salg. Skriftnemnda melder om god tilgang på stoff hvilket er gledelig da
dette arbeid er av «bærebjelkene» til historielagets formål. Styret vil gi stor honnør til
nemndas medlemmer og deres viktige bidrag.
Arrangementer og aktiviteter forøvrig
Året 2016 må sies å være av det med størst aktivitetsnivå siden lagets oppstart i 2008. Særlig
planlegging og program til avdukingen av minnesmerke etter de som omkom i Brøstdalen
ved »Kabbinulykka» for 200 år siden skulle vise seg å fange stor oppmerksomhet.
Prosjektgruppas medlemmer med Ågot Alnes Orvik, Per Bersås, Pål Stavheim, Bjørn
Austigard og Asmund Kylling hadde her nedlagt et betydelig arbeid hvor også det ble utgitt
en minnebok om «Kabbin» - Ole Amundsen Fladmark, ført i pennen av Bjørn Austigard.
Arrangementet samlet godt over 400 personer hvor ass. fylkesmann Rigmor Brøste foretok
den høytidelige avdukingen. Historielaget påtok seg det økonomiske ansvar ved utgivelsen
av minneboka og må påregne et mindre underskudd ved boksalget. Et meget vellykket
arrangement som forhåpentligvis vil fremme arbeidet med historielagets formål, samtidig
som Brøstdalen og reiselivet kan ha nytte av denne oppmerksomhet som prosjektgruppa
skal ha stor takk for.
18. september tok Rauma historielag initiativ til å arrangere kulturminnedagen på Mittet
gamle skole i samarbeid med Mittetdalen historielag. På en fin høstsøndag samlet
arrangementet vel 50 personer hvor Kristoffer Dahle fortalte om restaureringsarbeidet og
prosessen fram til ferdigstillelse. Det ble også søkt å illustrere en «skolehverdag» fra 1860 –
årene ved en film. Dosent Arnfinn Kjelland foredro om kulturminnearbeidets viktighet og
samspillet med frivilligheten. Økonomisk og medlemsmessig hadde det vært ønskelig at
arrangementet kunne gitt større utbytte for arrangørlagene.
5 og 6. november deltok Ågot Alnes Orvik og Arne Steffen Lillehagen på et seminar i Bergen i
regi av LLH hvor det var flere tema innenfor lagsarbeid, tilskuddsordninger og
dokumentarkivering. Det var nyttig å treffe «åndsfrender» og knytte kontakter samt høste
inspirasjon og erfaring.
Medier og samarbeid
Historielaget må si seg fornøyd med den pressedekning som er blitt vist oss ved de ulike
arrangement. Både våre pressemeldinger og oppmøte av journalister ved de ulike
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tilstelninger har vært meget tilfredsstillende, og således hadde det vært å ønske at
medlemstilgangen kunne vært større. Til vår gunst teller at vi 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 som 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 styret at vi har en god sak som
kan tale til vår favør hvis det informeres og samarbeides mer bevisst og målrettet.

Åndalsnes, 31.12.2016/18.02.2017
Styret
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