
Styremøte i historielaget på skolen mandag 27.08.2018 kl. 19.30 

 

Tilstede: Anne, Marit, Sonja og Steinar T  

 

Post og info 

Flott anmeldelse av Sandøytårnet i Tvedestrandsposten. 

 

Økonomi 

96 medlemmer pr. 27. august, i år er det flere som har betalt inn for flere personer i familien 

og det er positivt, da kontingenten er pr. person. Vi har ca. 57 000,- på konto, det er etter at vi 

har betalt støtte til BrannATV på kr. 25.000,- (vedtatt på årsmøtet i juni). 

 

Marit sender fakturaer til annonsørene, Linns kafe samt butikken. Det ble solgt for ca. 6000,- 

på Made on Sandøya sommermarked pluss på Velbasaren. Pakketilbudet med de 16 første 

årsskriftene til kr. 1000,- har det blitt solgt litt av i løpet av sommeren. Må huske å annonsere 

for dette tilbudet i november – perfekt julegave. 

 

Dialektprosjekt 

Forslag til møte på Kjennhaug 19. oktober – kl. 1830 der Gjert Kristoffer oppsummerer noen 

av funnene fra prosjektet til nå. Sonja sjekker opp lokalet. Fiber bør være på plass. Vi lager 

arrangement på Facebook, Sandøysida og plakater på stolpene. Sonja kommuniserer med 

Gjert og Unni. Vi må passe på at deltakerne får informasjon om møtet.   

 

Historiske bøker om Sandøya ? 

Det har kommet innspill om at det bør skrives både bøker om bebyggelse på øya (med 

utgangspunkt i alle artiklene i årsskriftet) og en mer historisk verk/bok om øya. Styret ser 

ingen mulighet for å kunne starte et slikt stort prosjekt nå, dette må initieres av en person som 

har et ønske om å gjøre dette som en jobb. 

 

Tauverk opp til Sandøytårnet 

Ikke noe nytt siden sist. 

 

Billeddatabasen 

Mange av bildene som er blitt skannet i løpet av de siste årene til årsskriftene ligger på private 

pc-er, dette bør vi få samlet. En del bilder som er skannet er flyttet over på serveren som vi 

har koblet mot biblioteksystemet til Tvedestrand folkebibliotek, dette er tryggere form for 

lagring og er første steg for å få dem over i billeddatabasen. 

 

Sandøysida ny layout 

Ny side er publisert i nytt publiseringsverktøy. Foreløpig har Erik G. lagt ut en ny 

presentasjonstekst (som Anne forfattet i sommer), samt noen bilder på vår underside. Sonja 

må få opplæring, slik at vi kan videreutvikle nettsiden. Foreløpig ligger ingen av referatene, 

årsmeldingen, og årsmøtereferatene ute tilgjengelig, samt at vi mangler noen av de mer 

statiske sidene våre om Posten og eldre båter. 

 

Stativet til skiltet på Loshytta er ødelagt 

Vi sjekker opp om en i styret kan ta denne jobben med å reparere. Anne har selve skiltet 

hjemme hos seg i påvente av reparasjon. 

 

Flere informasjonsskilt? 

Et forslag er Haven med tanken på historien om Najaden, om alle båtene som lå oppankret om 

næringen på Verven, gamle butikken og posten. Skiltet kunne henge på ventebua, må tenke 

litt på tekst og bilder.    

 



 

Årsskriftet 

Sonja teller den fulle kassa med årsskrift for å gi et anslag på hva en full kasse er. Anne har en 

del tidl. årsskrifter hjemme, plukker ut og plasserer i kassene. Marit hører med Bua om det 

stemmer at han har funnet noe mer hos seg. Sonja kjøper inn et par ekstra kasser. 

 

Alle bidragsytere har fått årsskriftet minus 1 – Anne sender i posten. 

Steinar har noen ting som er blitt skannet, gir tilbake. Anne sender tilbake bildene hun har. 

 

Vi har flere artikler som kan være aktuelle for 2019, noe som ikke kom med i 2018 og nye 

temaer som har dukket opp. Hvis noen sitter på gamle brev, bilder eller andre interessante 

historier fra øya tar vi gjerne imot dette. 

 

Årsmøtet 

Årsmøtets referat mangler, Sonja sjekker opp og sender styret. Årsmeldingen ble lagt ut på 

sandøysida men er nå ikke tilgjengelig før ny struktur er laget. 

 

Eventuelt 

Restlager på skoleboka er samlet hos Sonja. 

 

Neste styremøte: 24. september kl. 1930. 

 

Referent: Sonja 


