
Styremøte i historielaget på skolen mandag 29.04.2019 kl. 19.30 

 

 

Tilstede: Anne, Sonja, Steinar L. og Steinar T.  

 

Post og info 

Landslaget for lokalhistorie – medlemsbrev 2019 – spesielt om mva refusjon. 

Egde 1/2019 vil bli gitt ut til styrets medlemmer i etterkant av møtet. 

 

Økonomi 

På konto har vi pr. 29. april ca. kr. 100.000. 

Fakturaer er sendt ut for årsskrifter og flere har betalt. 

Annonser for årsskriftet 2019 er nesten på plass, noen justeringer fra i fjor. 

 

Dialektopptak 

Gjert K. har startet arbeidet med å gjennomgå lydopptakene han har fått, og vil fortsette dette 

analysearbeidet utover høsten 2019.  

 

Sandøysida ny layout 

Sonja var på ny workshop 25. april, og fikk flere gode tips til utvikling av sidene. Hun har nå 

straks klart ny side for styremøtereferater, det ble enighet om at vi legger kun bakover for 

2018 og 2019. Det jobbes også med å legge ut alle årsberetningene og årsmøtereferater – men 

det må bli i en annen form på nettsiden enn referatene. Videre skal hun sjekke ut om samme 

mal som referatene kan brukes på oversikt over innholdsfortegnelsene for alle årsskriftene 

(tilbake til nr. 1). Erik G. har sagt seg villig til å sette opp nettsiden for skipene og posten, hvis 

han får tid til det lar vi han gjøre det.  

 

Det ble diskutert om vi skulle også legge ut andre historiske dokumenter på nettsiden, dette 

holder Steinar T. i foreløpig. Det må i så fall rettighets klareres først.  

 

Sonja må kontakte Erik når hun har laget ferdig disse sidene, for å få assistanse for å få de 

synlig på historielagets nettside-del.  

 

Årsskriftet 

Gjennomgang av bilder til artiklene, viktig med bilder som folk kan relaterer til. Anne har 

ferdigskrevet ingress til de små artiklene som trenger det. Steinar T. skanner videre. De siste 

artiklene som mangler vil være på plass i løpet av ei uke, deretter vil Anne koble inn 

trykkeriet.  

 

Årsmøtet 

Fredag 14. juni kl. 19.00. Er nå annonsert på www.sandoya.no og skal deles på facebook.  

 

Neste styremøte blir korrektur av årsskriftet, når vi har mottatt fra trykkeriet.  

 

Referent: Sonja 

 

http://www.sandoya.no/

