
Styremøte i historielaget hos Anne mandag 21.01.2019 kl. 19.30 

 

Tilstede: Anne, Marit, Sonja og Steinar T.  

 

Post og info 

Utdeling av Lokalhistorisk magasin nr. 3/18 og Egde 2/18. 

Julehilsen fra Landslaget 

Marit arbeider med å registrer oss for Frivillighetsregisteret. 

 

Økonomi 

31.12.18 – 105 betalende medlemmer (økning fra 2017)! Kr. 98.000,- i beholdning.  

 

Søknad om økonomisk støtte til lokalhistorisk bokprosjekt. Det var enighet om et avslag. 

Begrunnelsen er at vi ser at dette kan medføre flere søknader. Vi er ikke en bevilgende 

instans. Vår økonomi er knyttet til egen virksomhet. Det er allerede utgitt bøker om 

lokalhistorie på Sandøya, på privat initiativ, uten at vi har bidratt, og det kan komme flere 

søknader.  

 

Dialektprosjekt 

Gjert Kristoffersen/UIB har mottatt lydopptakene fra NRK, til arkivering i UIB sine arkiver. 

Han ønsker litt informasjon om personene som blir intervjuet (fødselsdato/dødsdato osv.), 

Sonja sender Steinar T. en liste over personer med spørsmål. 

 

Steinar T. har hørt igjennom opptak av sin far, kan være aktuell for videresending til UIB, 

sendes i så fall til Sonja.  

 

Videre oppfølging med Gjert K. – deadline for artikkel osv. holder Sonja i.   

 

Sandøysida ny layout 

Ingen nytt om nettsiden, Sonja purrer Velet.   

 

Skiltet i Haven?  

Styret vurdere skilt i Haven. 

 

Årsskriftet 

Flere kasser er kjøpt inn til årsskriftene, vi samler inn når vinteren er litt mer på hell.  

 

Hovedartikkelen for årets årsskrift har stor påvirkning på antall andre artikler som skal med i 

årsskriftet. Den er blitt lovet innen et par uker – da er det lettere å vurdere resten. Men en 

gjennomgang ble gjort av artikler som er sikre vs. artikler som må etterspørres. Styret ble enig 

om å ha møte relativt raskt slik at vi kan få disse avklaringene på plass. 

 

Årsmøtet 

Steinar T. har sendt henvendelse til foredragsholder, avventer svar. 

 

Neste styremøte: 11. februar 2019 kl. 19.30. 

 

Referent: Sonja 


