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Årsmelding 2018 for Rauma historielag

Styret og organisasjon
Styret har hatt denne sammensetning:
Leder:

Arne S Lillehagen (lederfunksjonen på valg hvert år)

Nestleder:

Ågot Alnes Orvik (på valg)

Kasserer:

Møyfrid Kavli Setnes

Sekretær:

Arne J Skiri (på valg)

Styremedlem: Rolf H Bjerkeli
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
Ottar Rydjord
Halvard Skiri

Revisor valgt for ett år: Viggo Nilsen
Valgkomite (innstilt av styret): Eirik Hoem, leder, Edmund Søvik, Ottar Rydjord og Tørris
Haugan
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Styrearbeidet
Foruten årsmøtet, som ble avholdt 10. april på Rauma videregående skole, har styret hatt
seks møter, som er på nivå med tidligere år. Det er behandlet 45 saker (51) 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 2018 ble presentert. 15.03.2018 hadde
styret utflukt til Romsdalsmuseet i Molde, hvor vi hadde befaring og gjennomgang av
bygdebøker/bosettingshistorie fra enkelte kommuner i Romsdal/Nordmøre. Vårt andre
styremøte for året ble også avholdt her.
Styret og styreleder forestår den daglige drift knyttet til administrering, og iverksetter
beslutninger gjort i årsmøtet og styret, og øvrige saker som bringes opp, bl.a. fra
henvendelser.
Den saken som har hatt størst oppmerksomhet, har vært opprettelsen og videreføringen av
prosjektet bygdebok/bosettingshistorie for Grytten, Hen og Vågstranda. Det er både et mål
og ønske at dette prosjektet skal omfatte hele Rauma slik Rauma historielag ser det. 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 videre det
meste av inneværende år. Arnfinn Kjelland har vært flittig og kyndig veileder med bistand fra
Rolf H. Bjerkeli.
Styret hadde en statusdrøfting med dosent Arnfinn Kjelland om den videre framdrift i januar.
Styret ser for seg at det videre arbeid med transskribering fortsetter ut året, da dette
materialet vil være verdifullt både for prosjektet og som kildemateriale for all ettertid. Styret
planlegger å møte kommunen om samtaler om prosjektet bosettingshistorie, og kommunens
eventuelle deltagelse og involvering innen høsten. Vi ser det som en naturlig videreføring av
kulturminneplanarbeidet som kommunen er i gang med, og som forventes til politisk
behandling før sommeren 2019. I dette arbeid deltar også to medlemmer fra historielaget,
Ågot Miriam Alnes Orvik og Arne Skiri i tillegg til personer fra andre historielag og beslektede
organisasjoner.
En avklaring med kommunen vil bestemme hvordan historielaget vil arbeide videre med
dette prosjektet.
Rauma historielag vil videre samarbeide med lokalhistoriker Tor Christian Jevanord og evt.
andre, for å bistå til at hans samlinger kan få et fast tilhold. Her kan realskolebygget være
aktuelt. Rauma historielag vurderer selv å søke fast tilhold i realskolebygget hvis vi kommer
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fram til en avtale med kommunen som eier. Disse forhold vil også bli å drøfte med
kommunen i et møte før høsten.
Medlemstall
Historielaget har høge ambisjoner om medlemsvekst slik det kommer til uttrykk i
arbeidsprogrammet. Økningen i 2018 må sies å ha vært beskjeden, og medlemstallet var ved
årsskiftet omlag 278 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 beholdningen var ved årsskiftet vara på ca kr
230.000, -. Innvilget momsfritak på boktrykking og økt boksalg, samt noen flere medlemmer,
har bidratt til økningen her. Historielaget ble også i 2018 fra skatteetaten innvilget fortsatt
momsfritak for trykkingen av årboka, men det arbeides med noe økt sponsorstøtte fra
næringsliv. Fra Isfjorden bygdelag (som er nedlagt) fikk historielaget donert kr 17.550, noe
man er svært takknemlig for. Seks bedrifter var med å gi støtte til utgivelsen av årboka dette
året med kr 12.000,-.
Det ble også utarbeidet og vedtatt et regelverk knyttet til arbeids -og funksjonsfordelingen i
styret i historielaget. Administrasjonsverktøyet for lag og organisasjoner, Styreweb, ble
anskaffet i 2018. Dette verktøyet har spesielt gjort kasserers arbeid med regnskap og
medlemsoversikt enklere. 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 rundt 1700 bøker før endelig avregning for årbok 2018 er
foretatt.
Arrangementer og aktiviteter for øvrig. Lansering av årboka 2018
Av større arrangementer i 2018 som var myntet på medlemmer og interesserte, må nevnes
kåseriet/innlegget som lektor Harald Krøvel bidro med på årsmøtet 10.04.2018. Krøvel er
tilknyttet høgskolen i Volda, og har vært prosjektleder for utarbeidelsen av kulturminneplan
for Ørsta kommune. Foredraget var ment som en motivasjon i forkant av tilsvarende
prosjekt i Rauma, og vi har forstått at mye av metodikken herfra er søkt benyttet i arbeidet i
Rauma.
Det var vanlig godt oppmøte på årsmøtet som talte knapt 40 personer.
Rauma historielag har de siste årene tradisjonelt hatt et arrangement i anledning
kulturminnedagen. Slik ble det ikke i år.
Årboklanseringen ble i år lagt til Woldstad gård søndag 11. november, hvor også laget
markerte et enkelt 10-års jubileum. Rundt 50 personer deltok. Historielagets første
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styreleder, Per Arne Skomsø, holdt et kåseri som minnet tilhørerne om formål og viktigheten
av et historielag i en kommune.
Avslutningsvis presenterte Torgeir Næss årets årbok, som også i år er rikt illustrert med
mange bilder i farger, og varierte tema fra mange forfattere.
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
Rauma historielag har vært operativ på sosiale media med egen hjemmeside og Facebookside. Det kan late til at antallet som viser våre sider oppmerksomhet er flatet ut selv om
antall liker- klikk har økt. 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.
Rauma historielag vil gi uttrykk for skuffelse over liten interesse fra lokalavisa vedr
bokomtale av årboka og dens lansering 11. november. Til tross for flere henvendelser til
avisa, lyktes vi ikke å få omtale før jul. Dette var skuffende og har nok bidratt til svakere salg
enn tidligere år.
Takk til bidragsytere og medlemmer
Styret vil gi uttrykk for tilfredshet med det arbeid mange medlemmer av historielaget
utfører. Særlig de som på ulikt vis utfører tillitsverv eller er bidragsyter som artikkelforfatter
eller kilde- registrerer. 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 vi at vi har en god sak som kan tale til vår favør
hvis det informeres og samarbeides mer bevisst og målrettet. Vi avventer med spenning og
forventning resultatet av framleggelsen av kulturminneplanen for Rauma til sommeren. Og
øremerkede midler til kulturminneplanarbeidet som ble vedtatt i budsjettet for kommunen
for 2019.

Åndalsnes, 31.12.2018/16.02.2019

Styret
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