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Årsmelding
Helgeland historielag 2009-2010
Etter årsmøtet i Hattfjelldal den 05.09.
2009 har styret bestått av:
- Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. leder
- Tone Korsvold Grimsø, Vega.
nestleder
- Roald Tokle, Vefsn. sekretær
- Svein Laumann, Dønna. kasserer
- Rigmor Bosness, Alstahaug
Varamedlemmer:
- Harry Nilsen, Herøy
- Liv Austad, Dønna
- Ingvill Dahl, Alstahaug
- Erik Solsem, Vevelstad
- Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Derav 4 telefonmøter og 2 møter,
ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen hvor
man møtte fysisk. Møtet i Sandnessjøen
var om Helgeland historie III. Her
møtte også Kåre Hansen og Sten R.
Bonsaksen.
Det er behandlet 36 styresaker siden
05.09. 2009

Revisorer:
For Helgeland historielag, Helgeland
Økonomiservice, Herøy.
For Salgssentralen: Indre Helgeland
kommunerevisjon, Mosjøen

Valgnemnd:
Kjell Grimsø, Vega. leder
Ansgar Kleven, Hattfjelldal
Randi Einrem, Vefsn

Æresmedlemskomite:
Kjell Jacobsen, Vefsn, leder
Brynhild B. Bing, Vefsn
Rune Bang, Lurøy

Redaksjonsnemnd:
Harald Monsen, Vefsn, redaktør
Knut Skorpen, Vefsn
Kristian Halse, Vefsn
Anne Severinsen, Vefsn
Mette Anfindsen, Dønna
Svein Bjørnvik, Alstahaug

Årsmøtedeltakere i hotellhagen på Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Foto: Rigmor Bosness 2010.
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Dypt konsentrerte årsmøtedeltakere den 18. september 2010. Foto: Rigmor Bosness 2010.

Medlemstall:

Salgssentralen:

Det er både årsbetalende medlemmer
og livstidsmedlemmer i laget. Dessuten
er det syv æresmedlemmer. Totalt 312
medlemmer. Medlemstallet er økende
med 12 nye medlemmer i meldingsåret.
Årlig medlemskap koster kr. 225,- og
kr 450,- for livsvarig medlemskap. Det
årlige medlemskap inkluderer også
Helgelendingen.

Kulturverkstedet i Mosjøen har lager
og salgsopplegget for lageret. Laget har
mye bøker og skrifter på lager. Mye
av dette bør realiseres. Deltakelsen på
Horva 2010 var et forsøk i så måte. Her
kan mye gjøres med å delta på bygdedager etc for å få ut godt historisk stoff
som laget har.
Daglig leder av Kulturverket er nå
Carina Kristensen som har vært lett å
samarbeide med. Det er foretatt vareopptelling av lageret våren 2010.
Utsalgsprisene på eldre årbøker etc
må gjennomgås nøye.
For å drive salg og regnskapsføring
har Kulturverkstedet kr 49 000,00
Regnskap for Salgssentralen legges
fram på årsmøtet i Mosjøen 18. september.

Aktiviteter:
Arbeidet med å få ut Helgeland historie
III er nå nesten fullført. Det har vært
problemer med å få tak i nok bilder/
illustrasjoner til kapitlet om fiskeriene.
Bindet forutsettes utkommet i høst.
Tur til Lånan 25. juni måtte avlyses
på grunn av værforholdene m.m.
I løpet av året er det kommet mange
henvendelser av ulikt art, som er besvart og fulgt opp der dette er naturlig.
At hjemmesida er skikkelig oppe er
merkbart.
Laget var også representert på Horva
2010. Det ble solgt mange årbøker,
skrifter, Helgeland Historie og vervet
noen nye medlemmer.
Formannen deltok på kurs i årbokproduksjon og artikkelskriving i regi av
Norsk Lokalhistorisk Institutt og Vefsn
museum og historielag i Mosjøen i mai
med god deltagelse fra Ringebu i sør til
Vestvågøy i nord. Mange av deltakerne
var drevne i arbeide med årbøker.

Årbok for Helgeland 2009
Boka er på 192 sider. Den har fått god
omtale i pressen. Det er ei god bok som
inneholder 23 artikler med lokalhistorisk stoff fra Helgeland. Redaksjonen
med Knut Skorpen i spissen har gjort et
meget godt arbeid, noe vi i historielaget
er svært takknemlig for.
Omtale av årboka har også i 2009
funnet sted gjennom NRK-Nordland.
Vi er også takknemlig for den støtte
våre annonsører stiller opp med årlig.
Annonsestøtten som ble opptatt til
årboka i 2009 var på kr 93 300,00
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Æresmedlemmene Erlend Langset (t.h.), Irene Bergsnev og Bjarne Myhre fikk sine diplomer under
jubileumsmiddagen lørdag 20. september 2010. Den nye diplomen har Johan Anton Sandnes tegnet.
T.v. ser vi leder i Historielaget, Ørnulf Kibsgaard. Foto: Harry Martinsen 2010.

Helgelendingen og hjemmesida

Krigshistorisk arkiv

Siden årsmøtet i fjor er det utkommet
tre nummer av Helgelendingen. Det er
fortsatt Rønnes Trykk AS som tar seg
av layout og trykking. Alle årsbetalende
medlemmer av laget får nå HL tilsendt.
Livsvarige medlemmer må betale kr
100,00 for å få bladet. Som en forsøksordning har alle medlemmer fått bladet
tilsendt.
Det er for få innspill til bladet’s
redaksjon fra medlemmene !
Helgelendingen legges ut på hjemmesida etter hvert som den komme ut.
Hjemmesida er oppe. Nytt stoff og
redigering ellers hjelper Webjørn Solli,
Mosjøen oss med. Han er en ressurs for
oss. Adresse;
www.helgeland-historielag.no

Arkivet er nå på Politimestergården i
Mosjøen. Her er mye interessant stoff.
Arkivet bør gjennomgås bedre.

Oppsummering:
I tiden fremover bør det satses på å få
flere medlemmer i laget.
Utgivelse av Helgeland historie
bind III er høyeste prioritet.
Å få utgitt Årbok for Helgeland 2010
står foran.
Markedsføring på Horva 2010 i
august var en suksess og bør gjentaes.
Å ha ei oppegående hjemmeside er
viktig.
Kurs i skriving av årboksartikler
søkes gjennomført våren 2011 i sam
arbeid med pensjonistskolen i Sømna.

