
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2011 

 

Årsmøtet ble avholdt på Kjennhaug fredag 17.juni med ca 20 fremmøtte. Leder Lasse Trædal 

ønsket velkommen. 

 

ÅRSMELDINGEN: 

Leder Lasse Trædal leste opp årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent. 

 

REGNSKAP: 

Kasserer Erling Berntsen leste opp regnskapet, overskudd på kr. 1.329,03. Det var i 2010 en 

nedgang i betalende medlemmer kun 100 personer. Medlemskontingenten går ut i alle 

postkassene i løpet av sommeren, oppfordring til å melde seg inn. Regnskapet ble godkjent. 

Det ble igjen oppfordret om at styre burde kontakte banken angående renten, som er for lav. 

 

BILLEDDATABASE: 

Sonja Amundsen presenterte hvor vi står i dag i forhold til billeddatabasen, samt en kort 

presentasjon av Ski folkebibliotek sin database som er bygget opp i systemet Mikromarc.  

I løpet av året har styret mottatt flere tilbud fra systemer som man kan kjøpe for å organisere 

og lage billeddatabase, disse tilbudene ble for dyre for historielaget. Derfor har historielaget 

inngått et samarbeid med Tvedestrand folkebibliotek, om bruk av biblioteksystemet som de 

bruker – Mikromarc, som kan utvides med flere moduler bl.a. til bilder. 

 

Det finnes allerede et 100 talls bilder som er skannet, disse ønsker man å bruke til å teste ut 

systemet og lage en struktur for hvordan man skal strukturere innholdsinformasjonen om 

bildene. Et håp er å starte opp arbeidet med å legge bilder i databasen i løpet av høsten 2011. 

Bildedatabasen vil bli lenket opp fra sandoya.no samt fra Tvedestrand folkebibliotek. Det var 

flere personer i salen som ønsket å tilby sine bilder samt assistere i arbeidet. 

 

VALG: 

Valgkomiteens innstilling ble godkjent. Nytt styre i Sandøya Historielag for perioden 

2011/2012 er: 

 

Anne Marcussen leder 

Erling Berntsen kasserer 

Asbjørn Trondal styremedlem  

Eilif Hertel-Aas styremedlem 

Sonja May Amundsen styremedlem  

Elisiv Løvøen, varamedlem  

Heidi Moana Rueness varamedlem 

 

Revisor: Ulf Grøstad  

 

Valgkomiteen: Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 11 ble presentert og lagt ut for salg.  

Det inneholder mye interessant stoff om øyas hverdagshistorie.  I år kan du bl.a. lese om flere 

skildringer av livet på Sandøya fra forskjellige tidsepoker, fra rundt 1. verdenskrig og opp til 

60 åra. Båter og skysskarer blir også i dette nummeret presentert samt nyere hus på 

Østegården. Bilder viser mye historie, i år finner dere skolebilde fra 1933, samt bildeserien 



Langs veien som illustrerer dette. Som vanlig så er bladet å få kjøpt i butikken, hos 

bokhandelen i Tvedestrand eller ved henvendelse til styremedlemmene.  

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert Boel Marcussen Gramstad, hun kåserte om boken som hun 

har skrevet: Askerøy-kvinner. Interessante historier om kvinner som har bodd på Askerøya. 

 

Referat skrevet av Sonja May Amundsen. 

 

 

 

 


