
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2012 

 

Årsmøtet ble avholdt på Kjennhaug fredag 15. juni med 24 fremmøtte. Leder Anne R. 

Marcussen ønsket velkommen. 

 

GODKJENNING AV ANNONSERING OG SAKSLISTE 

Ble enstemmig godkjent. 

 

VALG AV REFERENT 

Sonja May Amundsen ble foreslått og enstemmig godkjent. 

 

ÅRSMELDINGEN: 

Leder Anne R. Marcussen leste opp årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent. På punktet 

om skoleboka ble det kommentert fra salen at man håpet at man fikk til et slikt særtrykk, da 

det ville være av historisk interesse å ha for ettertiden.  

 

ÅRSREGNSKAP: 

Kasserer Erling Berntsen leste opp regnskapet, overskudd på kr. 3.865,98. En ørliten økning i 

betalende medlemmer totalt 104 personer. Medlemskontingenten går ut i alle postkassene i 

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

 

VALG: 

Valgkomiteens innstilling ble godkjent på gjenvalg av alle styremedlemmene. Styre i Sandøya 

Historielag for perioden 2012/2013 er: 

 

Anne R. 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 

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert historiker og forfatter Johannes G. Torstveit, han kåserte med 

utgangspunkt i sin bok: Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti 1886-1888. Deretter fikk 

publikum muligheten til å stille flere spørsmål og komme med tanker rundt temaet. Et team 

som tydeligvis falt i smak hos de fremmøte.  

 

BILLEDDATABASE: 

Sonja Amundsen holdt en kort presentasjon, der hun viste hvordan man kan søke opp de 

bildene som i dag er blitt lagt ut i katalogen til Tvedestrand folkebibliotek. Dessverre har ikke 

arbeidet kommet så langt som man hadde håpet på, men vi er i sluttfasen av å lage 

bruksanvisning for hvordan vi ønsker og dokumenter bildene som blir skannet og registrert i 

billeddatabasen. Når dette arbeidet er på plass, vil en gruppe som i dag består av Asbjørn 

Trondal, Steinar Thorsen og Sonja Amundsen jobbe seg igjennom de bildene som er skannet 



allerede og godkjent for å legges ut. Det vil også komme på plass en fysisk avgrensing slik at 

bildene blir liggende i en egen billeddatabase og ikke må søkes opp blant resten av 

dokumentene i Tvedestrand folkebibliotek sin katalog. Ønsker du å søke opp bildene i dag – 

gå til Tvedestrand folkebibliotek – søk i fritekst på Sandøya og du vil få ca 30 treff. 

 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 12 ble presentert og lagt ut for salg. I årets nummer kan man lese om 

Hagefjorden Idrettslag, en fyldig dekning av husene på Hauketangen, og erindringer fra 

hvordan det var som barn på øya på tidlig 1900 tallet (en fortsettelse fra i fjor). Slaget på 

Lyngør kommer vi innom i en liten historie, og andre småhistorier omhandler bl.a. selvlagde 

julekort fra folkeskolen fra 1940 tallet, ei brudekiste forteller og veiboka fra Klåholmveien. 

 

Som vanlig er bladet å få kjøpt bl.a. i butikken på Sandøya, hos bokhandelen i Tvedestrand og  

ved henvendelse til styremedlemmene.  

 

 

 

Referat skrevet av Sonja May Amundsen. 

 

 

 

 


