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Årsmelding 2020 for Rauma historielag  

Innledning – året 2020 ble også spesielt - Corona året 

Rauma historielag har framlagt 13 årsberetninger, og året 2020 er blant de med begrenset 

aktivitet. Den globale pandemien Covid 19 bidrog til nedstegning av samfunnet den 13. 

mars. Dette influerte stort på våre planlagte arrangement som enten ble avlyst eller måtte 

innrettes etter gjeldende smittevernregler. Noe aktivitet er avholdt, som styremøter og 

arbeidet i prosjektgruppa for bosettingshistorie. i tillegg til noe kontakt med kommunen.  

Styre og organisasjon  

På grunn av den spesielle situasjonen landet befant seg i våren 2020 med begrensninger i 

møte og sammenkomster, ble årsmøtet avviklet digitalt etter styrets nærmere retningslinjer. 

Gjeldende vedtekter måtte således fravikes. Styret påtok seg å være møtesekretariat, og 

hadde dialog og informasjon ut mot medlemmene pr e-mail, på heimeside og annonse i 

Åndalsnes Avis. Det framkom ingen innvending til valgt framgangsmåte. Årsmøteinnkalling 

med dokumenter ble gjort tilgjengelig fra 23. april, med frist fram til 10. mai med å 

framkomme med kommentarer eller andre forslag. Styret mottok ingen merknad eller 

forslag til framgangsmåte og til årsmøtesakene. Med dette anså styret årsmøtet avviklet 10. 

mai med denne organisering: 

Leder:             Arne S Lillehagen (lederfunksjonen på valg hvert år) 

Nestleder:     Ågot Alnes Orvik   

Kasserer:        Møyfrid Kavli Setnes (på valg)   

Sekretær:       Per Einar Langseth  

Styremedlem: Rolf H Bjerkeli (på valg) 

Varamedlemmer: Harald Krøvel, Leif Malones og Anders Einang (alle på valg hvert år i 

prioritert rekkefølge) 

Andre tillitsvalgte – Skriftnemnd: 

Torgeir Næss  

Britt Iren P Neergård  



 

Rauma historielag 
Org.nr. 992 552 301 
Konto nr. 3910 33 68719 Side 2 

Hans P Gjerdset (på valg) 

John A Aasen (på valg) 

Ottar Rydjord 

Revisor: Odd Ivar Røhmesmo (valgt for ett år) 

Valgkomité (innstilt av styret): Eirik Hoem, Edmund Søvik, Ottar Rydjord og Tørris Haugan 

(leder)  

Styrearbeidet 

Foruten omtalte årsmøte, som ble ekstraordinært og stadfestet på styremøte 25.05.2020, 

har styret avholdt 6 møter. Møtet 16.03.2020 ble avlyst og erstattet med et styremøte 

24.04.2020. Det er behandlet knapt 50 saker som er noe mindre enn vanlige år. 

Prosjektgruppa for bosettingshistorie har hatt to samlinger i tillegg til at medlemmer og 

andre har fortsatt arbeidet med transkribering og digitalisering av gamle kildeskrifter.  I 

tillegg kommer henvendelser og kontakter med styremedlemmer og andre partnere. 

Styret og leder forestår den daglige drift av laget mellom årsmøtet og styremøter.  Det er 

kontakter og samtaler mellom styremedlemmene, i tillegg til eksterne henvendelser og 

spørsmål, noe som er verdifullt og viktig.  

Av saker og tema styret har drøftet og behandlet, har sakskomplekset rundt opprettelsen og 

videreføringen av prosjektet bygdebok/bosettingshistorie for Grytten, Hen og Vågstranda 

vært den største og mest omfattende saken også dette året. Det er både et mål og et 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 kommunene. Mange 

har deltatt i arbeidet, og det gjøres et stort og viktig arbeid her, til historielagets tilfredshet. 

Dette grunnleggende arbeidet må forventes å pågå videre det meste av inneværende år. 

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

Einar Langseth. Prosjektgruppa har utarbeidet et forprosjekt som har blitt benyttet som 

underlag til samtaler med kommunen, etterfulgt av et skriv til kommunen pr 25.05.2020, 

hvor kommunen forespørres om sin deltagelse. Det har vært kontakt med ordfører i sakens 

anledning. Styret har lagt til grunn for sitt engasjement i saken, som har sin bakgrunn i lagets 

arbeidsprogram, at Rauma kommune i vesentlig grad deltar i prosjektet. Det forutsettes at 

dette gjøres skriftlig gjennom vedtak eller avtale. Dersom ikke kommunen responderer 

innen rimelig tid eller unnlater å svare, må styret vurdere den videre framdrift.  

Mye av styrets arbeid og planer refererer seg til 13 punkter som finnes i det vedtatte 

arbeidsprogrammet for 2020 – 2024. Mange saker her vedvarer over lang tid, slik tilfellet er 

med Realskolebygget. Etter framleggelse og behandling av kulturminneplanen i årsskiftet 
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2019/20, er det blitt nedsatt en prosjektgruppe som skal vurdere de videre planer her. Det 

er avholdt to møter hvor leder møter fra historielaget. 

Medlemstall 

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

arbeidsprogrammet. Økningen i 2020 må sies å ha vært tilfredsstillende da det var 302 

medlemmer ved årsskiftet. Hensyntatt naturlig avgang ol synes dette å være 

tilfredsstillende.  

Økonomi 

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

og derved likviditeten har nesten doblet seg, og var ved årsskiftet kr.285.000, - på 

foreningskontoen og vel kr. 73.000, - på prosjektkonti. Innvilget momsfritak på boktrykking 

og økt boksalg, samt noe flere medlemmer har bidratt til økningen her. Det er mottatt 

minimal med offentlig støtte for 2020, kr. 10.000, - fra kommunen, men det arbeides med 

noe økt sponsorstøtte fra næringsliv. Noen bedrifter bidrog med støtte til årboken i tillegg til 

kr. 5.000- fra Sparebank1 og Sparebanken Møre. 

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

reduserte priser og salg ved arrangement. i 

Arrangementer og aktiviteter for øvrig. Lansering av årboka 2020 

Av grunner som er omtalt vedr pandemien Covid 19, har det vært begrenset med  større 

arrangementer i 2020. Nevnes kan en bygdevandring i Rødven 07.06.2020, som var et 

fellesarrangement i fortidsminneforeninga sin regi med Per A Skomsø som veiviser. Det 

møtte knapt 30 personer denne regnfulle søndag. 

Nevnes bør også besøk av professor Nils Olav Østrem og ektefelle fra Stavanger, som var 

forfatter av en artikkel i vår årbok i 2020 – «Helst for Sportsmenn» om I.H. Nielsen som eide 

gården Tonberg en periode. Ågot Alnes Orvik hadde her bistått Østrem med kildemateriell, 

og sammen med leder viste vi rundt i Åndalsnes-området. Østrem er også engasjert av 

Vindafjord kommune vedr ulike sogeskrifter. Vi hadde planer om å benytte han til 

kåseri/foredrag vedr vår boklansering i november, men dette måtte avlyses. 

På vårt planlagte fysiske årsmøte 24. april, hadde vi lagt opp til paneldebatt i tilknytning til 

framleggelsen av kulturminneplanen med deltagere fra kommunen, med bl.a. ordfører og 

Siv Aksdal fra fylkeskommunen, i tillegg til representanter fra lokalt miljø. Dette måtte også 

avlyses. 

Presentasjonen og arrangementet rundt den tradisjonelle årboklanseringen måtte som 

omtalt ovenfor utgå.  Bøkene ble pakket og distribuert første del av november og ble godt 

mottatt. Dette år fikk vi god omtale i lokalpressen. Styret ser viktigheten av at årboka holder 
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så høgt nivå og kvalitet. Vi er også takknemlig for at Britt I P Neergård og Ågot Alnes Orvik 

bistår så sterkt i arbeidet med å utgi årboka.  

Styret vil gi stor honnør til skriftnemndas medlemmer og forfattere som bidrar til et så viktig 

arbeid for medlemmene, lokalsamfunnet og historielagets formål. 

Roe Ingar Setnes og Inger Marie Digernes deltok på vegne av historielaget på ett av 

arrangementene kalt «Møteplassen» på helsehuset, bl.a. med opplesing fra årbøker.  

Medier og samarbeid 

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 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. 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 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 jeg vi har en god sak som kan 

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

Mye av vårt arbeid vil også avhenge av kommunens interesse og engasjement som omtalt 

ovenfor, og at noe av handlingsplanen som er skissert i kulturminneplanen kan la seg 

gjennomføre. Rauma historielag er seg bevisst sitt ansvar og interesse til å være en aktiv 

partner der vi kan ha en rolle. 

Åndalsnes, 31.12.2020/26.02.2021 

Styret 
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i OVERSIKT OVER LAGER AV ÅRBØKER PR 06.04.21  

2008                   4 

2009  236 

2010  228 

2012  380 

2013  239 

2014  111 

2015  179 

2016  129 

2017    95 

2018  152 

2019   18 

2020                     87           

 


