
Styremøte i historielaget hos Sonja tirsdag 17.09.2019 kl. 19.30 

 

 

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

 

Post og info 

Lokalhistorisk magasin 2/2019 ble gitt ut til styrets medlemmer 

Diverse e-poster har kommet igjennom sommeren fra lag og organisasjoner vi er medlem av – 

Anne videresender dem fortløpende til styret medlemmer. Ingen e-poster med oppfølging. 

 

Økonomi 

På konto har vi pr. september ca. kr. 69000,-. 

88 medlemmer – lag en påminnelse på www.sandoya.no  

Så å si alle har betalt for annonser i Sandøytårnet. 

Ellers har også flesteparten av våre utsalgssteder betalt inn for 2018, og Marit sender ut 

fakturaer for første runde 2019 ganske snart. 

Lucy trenger noen skolebøker – Marit tar med til butikken. 

 

Dialektopptak 

Gjert K. besøkte Sandøya nå i september, han møtte Erling, Sidsel og Steinar T. for en 

gjennomgang av diverse ord – spesielt med fokus på r-lyden. Opptak av disse ordene og 

diskusjon, vil inngå i videre analyse av Sandøydialekten.  

 

Det har dukket opp nye lydopptak – disse er på kassett og Sonja låner dem for å få prøvd å få 

dem digitalisert. 

 

Historielagets nettside på Sandøysida  

Historielagets nye nettsider ble lansert på årsmøte/medlemsmøtet i juni. Nå ligger alle 

innholdsfortegnelsene til årsskriftet tilgjengelig. Referater fra styremøter de siste to årene, 

referat fra årsmøte og medlemsmøtene fra alle år vi har og årsberetningene er lagt ut.  Det 

jobbes videre med å lage en liste over emneinndeling av alle artiklene fra årsskriftet. 

 

Nytt informasjonsskilt 

Vurdering av et informasjonsskilt i Haven, hvor kan vi ha det hengende? Hva skal med på 

skiltet? 

 

Årsskriftet 

Vi har ikke fått anmeldelse i Tvedestrandsposten i år, dette etterspør Anne. Men 

tilbakemeldinger fra lesere har vi og de er positive! 

 

Årsskriftet for 2020 (nr. 20 = jubileum!) har allerede flere sikre bidragsytere, men det er plass 

til flere – skal det bli et fyldigere årsskrift tro? Styret oppfordrer alle til å levere inn bilder, 

små og store tekster som kan inkluderes i årsskriftet.  

 

Jubileum 

Sandøya Historielag hadde sitt første møte 25. november 1999, der det bl.a. ble laget et styre, 

deretter hadde man årsmøtet juni 2000. Dvs. at vi er i et jubileumsår - hvordan feirer vi at vi 

er i det 20 året for historielaget? Høstarrangement? 

 

Neste styremøte på skolen 7. oktober kl. 1930 

 

Referent: Sonja 

 

http://www.sandoya.no/

