Referat årsmøte Gjerdrum Historielag 15/3 2018 kl. 19, Gjerdrum Kulturhus.

Tilstede ca. 32 medlemmer.
Årsmøtet startet med et lite minne om Kristian Fladby.
Årsmøtesaker:
1
2

Innkalling ble godkjent,
Per Fladby ble valgt til møteleder, Arvid Einmo valgt til referent.

3

Per gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Noen kommentarer under veis som ble endret
i årsmeldingen. Det kom ros for fyldig og bra utført årsmelding. Årsberetning godkjent.

4

Per Fladby presenterte årets regnskap (Per Olav var syk). Regnskapet ble gjennomgått og
revisjonsberetning lest opp. Årsmøtet godkjente regnskapet.

5

Valg: - Tor Laache velges som leder for 1 år. - Maj Grini Ringnes gjenvelges som styremedlem
for 2 år. - Terje Brodal rykker opp fra varamedlem til fast styremedlem for 2 år. - Tone
Øvergaard velges som styremedlem for 2 år. - Terje Sagen velges som varamedlem til styret for
2 år.
Tor Gjertsen velges som revisor for 1 År.
Ikke på valg. – Mona Engel fortsetter som styremedlem i 1 år. – Elisabeth Huser fortsetter som
varamedlem i 1 år.
Nytt medlem til valgkomiteen. (For Ragnhild Ruud som trer av). – Anne Eskild velges.
Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag, - styret gis fullmakt til å velge utsendinger.

6

Innkommende saker: Sak på årsmøtet.
De siste årene har det fungert diverse arbeidsgrupper utenom styret (eks: arkiv, klopper og stier
i allmenninga, gamlesaga, slektsgransking, turer).
Typen grupper har variert. På forskjellig vis er arbeidet i gruppene vurdert og rapportert på
årsmøtet.
Vi i valgkomiteen er opptatt av at gruppene bør ha et mer fast forhold/ansvar overfor styret.
Vi ber derfor styret drøfte følgende:
1. Gruppene får et klart mandat.
2. Hva slags grupper er til enhver tid aktuelle?
3. Hvordan sikre gruppenes ansvar/forhold til styret?
Vedtak:
Angående undergrupper, deres oppgaver, mandat, tilknytning og samarbeid med styret i Historielaget.
1. Styret i Gjerdrum historielag vurderer antall undergrupper og finner medlemmer til disse.
2. Styret utpeker i samarbeid med gruppene leder for hver gruppe.
3. Styret i samråd med hver enkelt gruppe fastsetter formålet med gruppen
4. Styret sørger for å etablere en nødvendig og god kontakt med gruppene.

7

Forslag til aktivitetsplan ble gått igjennom. Her kom det innspill om Tur til Sandum og temakveld
med foredrag. To-dagers tur til Hamar, samt foredrag i Kulturuka.
Men forøvrig henvises til ferdig plan som blir sendt ut på vårparten.

8

Hans Heni blir med i ryggsekktur-gruppa som etterfølger for Kristian Fladby

Årsmøtet hevet.
Etter årsmøtet:
Ordfører Anders Østensen fikk, på vegne av kommunen, overrakt en gave fra Reidun Kari Grinde. Det var
et vikingskip i sølv som hennes far Lensmann Christoffersen fikk i gave fra mange av bygdas innbyggere
som takk for sin innsats som lensmann under krigen. Vidar Hansen fortalte kort om historien.
Etter kaffepausen holdt Vidar Hansen foredrag og film/lysbilder om «Konsta» og arbeidet med å lage
modellen.

Styret.
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Årsberetning for 2017

Varamedlemmene har møtt fast i styremøtene.
Tor Gjertsen er valgt revisor.
Gjerdrum Historielag har i dag 192 (199 i 2016) medlemmer.
Vi har pr.31.12.17 to æresmedlemmer: Olaf S. Bakken og Jens Thori.
Regnskapet i Gjerdrum Historielag viser at vi i 2017 har hatt et overskudd på kr 5 615,40.
Overskuddet legges til lagets egenkapital som ved utgangen av året er på kr 159 107,81.
I. Møter, representasjon og faste engasjementer.
Styret har hatt 8 styremøter. Ellers kommuniserer styret mye med e-post og telefon. Representanter
fra styret har også deltatt på forskjellige møter som representasjon for styret.
Styrets arbeid har i 2017 hatt fokus på informasjon, turer, arrangementer og lokalhistorie i henhold til
vårt års program. Dette ble sendt alle medlemmer, og lagt ut på vår hjemmeside.
(gjerdrumhistorielag.net). Det er også jobbet mot komunen, både mot politisk og administrativ ledesle
med hensikt på å få igangsatt siste del av bygdeboka.
Tor Laache var vararepresentant i styret for Småeierne, en av tre foreninger som utgjør eierne av
Gjerdrum Kulturhus eiendom SA, inntil dette ble overtatt av kommunen i 2017.
I Kulturhuset har vi fortsatt et rom til disposisjon til arkivet vårt og øvrig materiale.
Årsmøtet i Romerike Historielag på Aas gård i Nitedal i juni var representert ved Finn Stokker og
Kristian Fladby.
Historielaget er medlem av Landslaget for Lokalhistorie.
Mona Engell har hatt ansvar for tilrettelegging av ryggsekkturene og vår årlige 2-dagers tur.
Navnekomiteen består uendret. Leder er Anne Kogstad, og medlemmer er Mona Engel, Steinar
Hansen og Per Fladby
Saga – I år vært saga vært brukt på dagen vi hadde isskjæring. Historielaget har påtatt seg ansvaret
for saga med enklere vedlikehold og demonstrasjoner for skoler og andre. Kristian Fladby har ledet
dette arbeidet, men etter hans bortgang har vi enda ikke funnet noen som kan påta seg denne jobben.

Arkiv og Bibliotekgruppa har fortsatt arbeidet sitt med registrering av tidligere mottatte
dokumenter og materiale. De holder sine arbeidsmøter på biblioteket stort sett hver onsdag.
Gruppa består av Ragnhild Ruud, Finn Stokker, Eigil Rud, Elisabeth Engø og Svein Årdalen.

Praktisk gruppe - Kjell Rud har ledet ei frivillig gruppe som har laget klopper, satt opp krakker og
ellers tilrettelagt slik at folk har bedre tilgjengelighet til Almenninga.
II. Arrangementer 2017
16. mars hadde vi årsmøte på Toriskolen.
Tilstede 30 medlemmer.
Etter det offisielle årsmøtet holdt Aud Siri Huseby Hønsen et interessant foredrag om utvandring og
slektsetterforskning, med utgangspunkt i sin egen familie. Hun hjelper gjerne til om noen er
interresert.
Ryggsekktur 21.5
Tidligere liv og virke langs elva. del 1.
Grytfossen til Mølledammen
Start ved Streiffrenna. Her ble det fortalt om Fridolin Melchior Streiff, født i Sveits i 1837. Han kom til
Gjerdrum og kjøpte Grytfossen og halve Horkafossen i 1888, med intensjon om å bygge et kraftverk.
Tor Laache kåserte.
Lysdammen/kraftverk-v/ Ragnhild Ruud
Saga-v/Ragnhild Ruud og Knut Karlsen.
Kafferast hos Grethe Karlsen. Hun fortalte historier og minner fra livet ved Horkavelta.
Ned til Flåen, kjær badeplass. Inn til Horkafossen/Hermanstufallet.
Reidar Steen fortalte om Horka kraftstasjon/Gjerdrum Aktiemølle.
45 deltagere
Ryggsekktur 28.5
Tidligere liv og virke langs elva. del.2.
Veståsen til Hellen.
Mona Engell ønsket velkommen, og fortalte litt om den marine grense.
Videre til Bekkeberget, Bjørn Westby fortalte mye om liv og oppvekst rundt Åmotsteiet.
Ruslet over elvekrysset(Sauetangen) og opp til Østre Åmot, hvor vi hadde kafferast på tunet til Aud og
Tor.
Anne T. Kogstad kåserte om tidligere tider, historien om elv, kraftstasjoner, møller, sagbruk.
Interessant om E-verkets oppstart i 1911. Vi gikk ned til tomta hvor E-verket lå.
Vi passerte Korketrekkern, en del av gamle Byvegen. v/ Ragnhild Ruud.
Over veien til Hellen og Stampefossen. Hans Heni fortalte om folk og gårder rundt Hellen.
Bl.a. om fabrikken som lå her, og produksjonen av isolasjonskopper. Fabrikken ble senere flyttet til
Hellen. Her var det også bl.a. farveri og stamp.
Svein Kogstad fortalte om leirraset i Kankedalen 20.10 1924. Om bygninger, knuste hus, druknet
buskap. En dramatisk kveld i Gjerdrums historie.
Telefonsentralen ble tatt av raset,en ung mann forsvant, og ble aldri funnet.
40 deltagere

1. juni
Felles tur med Hagelaget
Markerud gård-Historisk hage
Vakker hovedbygning i empirestil, oppført av trelasthandler Otto Collett, 1829.
Hele gårdsmiljøet er i dag fredet, bygninger, hage og innmark.
17 deltagere
10. juni
Gjerdrumsdagen. Fra styret stilte Arvid, Elisabeth, Mona, Maj og Per. Vi stilte som vanlig med stand. Vi
fikk hjelp til å lage seljefløyter av Marit Håkonsen. Nora Oserud og Kjell Rud hadde funnet fram
separator og kinne og vi fikk demonstrert dette utstyret med god hjelp av Arvid Einmo. Mjølk fikk vi
fra Eivind Løken.
Ryggsekktur 11.6
Dagstur. Kniplia -Asmyrvangen - Fjeldstadvangen -Ringdalen - Askvangen - Kniplia
Jens Kristian Olstad fortalt historier fra anleggene i Kniplia, hoppbakker, pukkverk.
Hoppbakken i Kniplia ble åpnet i 1925, og datidens bakke var nesten like stor som datidens
Holmenkollen.
Vi passerte Ulvedalshula på veien, en hule som Hjemmefronten benyttet som gjemmested for
ammunisjon og våpen under krigen.
Asmyrvangen- krysset stien som kommer fra Tæruddalen- Fjeldstadvangen.
Tråkket umerket sti mellom Asmyrvangen og Fjeldstadvangen.
Kafferast ved Ringdalskoia. Historier ved Kristian Fladby.
Askvangen. Ragnhild Ruud fortalte historier om Mathias Skytter, en kar vi kjenner fra Asbjørnsen og
Moe’s eventyr.
Overhøgdsmåsan-Kniplia.
15 deltagere
Overnattingstur - Gjøvik-Totenområdet 2-3 september
Lørdag
Besøk på Mjøsas Ark i Melkefabrikken på Kapp.
Fabrikken ble etablert i 1891, og drev produksjon av dr. Sopps oppfinnelse: Kondensert melk uten
sukkertilsetning. kalt Viking Melk.
Ditelvines Utsikt, lokal, tradisjonsrik mat. Lunch
Amtmannsgården Stenberg. Fredet i 1923. I dag stort, flott friluftsmuseum
Gamletorvet Spiseri . Middag.
Quality Strand hotell. Overnatting
Søndag
Gjøvik Gård - Gjøvig Glasværk
Totenvika Galleri og kafe - omvisning og lunch
Mjøssamlingene ved Minnesund
Gamle sjøhus og veteranbåter.Skiblander ble bygget på slippen her i 1856.
Kulturminnedagen 10. sept - Vandring Heni - Tori – Kjærstadsletta.
Anne Thori Kogstad og Tor Laache hadde planlagt ruta på forhånd. Det møtte opp ca 35 personer. Vi
startet fra Heni Kirke og gikk opp gutua mot Tori hvor i stoppet og fikk høre om gardene vi så her,
Thori og Moe, vi fortsatte til Korsmo hvor vi ble oppatert om gardshistirien. Deretter gikk turen til
Kveseth med levende fortellinger om lærer Brendhagen og kona, butikken, mieriet, smia på høgda og
ellers om dagliglivet på Kjærstasletta. Vi takker alle som deltok og nevner spesielt, Ragnhild Ruud,
Oddvar Bjerke, Jan Torkildsen, Gunn Grøndahl, Pål Kraabøl. Tor Laache har skrevet et fyldig refrat
som ligger på vår hjemmeide.

15. oktober
Ryggsekktur fra Gauterud via Fløtten, Store Flatner, Vesle Flatner tilbake til Gauterud over Bråte. Til
tross for et midelmådig vær møtte over 50 personer fram til denne vandringen som tok vel 3 timer. Vi
møtte opp på Gauterud hos Dagrun Ødegaars. Jon Ødegaard ledet oss gjennom turen. Vi gikk fra
Gauterud og den gamle vegen sørover mot Fløtten med flere stopp underveis. Fra Fløtten gikk turen
over til Store Flatner og videre til Vesle Flatner, hvor eierene Anne og Jan Bredesen ønsket
velkommen. De fortalte litt om garden og drifta mens vi hadde matpause. Vi gikk herfra over til Bråte
og tilbake til Gauterud. Jon er en levednde forteller som ga oss mange opplysninger om stedene vi
passerte, krydret med gode historier fra dagliglivet i Sørbygda. Flere andre, bla. Helga Frosterud kom
med små historier om livet for 70 – 80 år siden.
24.oktober (kulturukene)
I Kulturukene, 2017, hadde Gjerdrum Historielag og Gjerdrum Kirkeforum et fellesarrangement der temaet
var 500 års jubileet for Reformasjonen.
Bente Engelsen holdt et foredrag om Reformasjonen i Danmark-Norge: ”Hvordan gikk det til? Og hva
skjedde senere”?
Innledningsvis fikk vi en vakker pianokonsert med Laila Bråten, som spilte en Suite av Bach.
Bente Engelsen klarte det kunststykket å levendegjøre begivenhetene rundt Luther og hans samtidige.
Interessant å lære hvordan samfunnet var, hvilke verdier som var grunnlaget for folks liv og tro og hvordan
Luther med sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg, tok opp kampen mot avlatshandel og kirkens politiske
makt som knuget folket ned.
Vi fikk også en morsom og teatralsk framføring om de ulike historiske personene og handlingene rundt
Luther og hans samtidige. Hvordan dette videre utviklet seg og hva som etterhvert nådde Norges kyster.
Hadde Reformasjonen noe å si for folket i Norge den gang og nå, var en problemstilling hun tok fatt i.
Er det noen sammenheng mellom reformasjonstidens idéer og det moderne velferdssamfunnet?
Det er forbløffende mange av godene, verdiene og institusjonene vi tar som en selvfølge i dag, som på en
eller annen måte har utspring i Reformasjonen. Det var i det hele tatt en berikende opplevelse for alle de 45
personene som møtte fram.
24.november hadde vi vårt tradisjonelle førjulstreff på Grøkull med ca 75 personer til stede. Som
vanlig severte vi blodklubb, syltelabber, lungmose med tilbehør, både fast og flytende. Anne Kogstad
innledet med gjennomgang av merkedager i følge primstaven. Anne hadde også forberedt ett foredrag
om bakgrunnen for at det ble innført normaltid i Norge og i verden. Anne var også sporti og ledet oss
på piano gjennom mange av våre kjære julesanger.
Annet.
Siste bind av bygdeboka.
Årsmøtet i mars tok opp behovet for å få skrevet siste del av bygdeboka, og styret fikk sterk
oppfordring til nok en gang å ta opp saken med kommunen. I løpet av sommer og høst har leder ved
flere annledninger tatt dette opp med ordfører og administrasjonen. Historielagets leder ble invitert
til et formannskapsmøte hvor han sammen med Tor Laache la fram bakgrunnen og behovet for å få
satt i gang arbeidet med siste bind nå. Formannskapet ga posetive tilbakemeldinger og bekreftet at de
definitivt så behovet og nødvendigheten av å få skrevet siste bind.
Gjennom flere møter med ordfører, rådmann, og representanter for kulturadminstrasjonen fikk vi på
plass og vedtatt i kommunestyret at det blir gjennomført et forprosjekt som skal utrede hvordan et
bygdebok prosjekt kan gjennomføres på en effektiv og rask måte.
Forprosjektet skal innen sommeren legge fram en prosjektbeskrivelse som kan danne grunnlaget for
et vedtak på å få skrevet siste bindet. Noe vi håper kan bli vedtatt i kommunens budsjet høsten 2018.
Medlemmer i prosjektgruppa er Tor Laache, Per Fladby og Lars Brodal.

Vikingskipet – gaven til lensmann Kristoffersen.
Vidar Hansen kontaktet styret i år angående historien rundt en gave til bygdas lensmann under
krigen.
Datter til lensmannen, Kari Reidun Grinde ønsket å gi vikingskipet i sølv, med over 100 inngraverte
navn av bygdas innbyggere, i gave til kommunen forutsatt at det finnes en plass som gjør at flest mulig
i bygda kan få sett det.
Vi har hatt kontakt med ordfører og kulturkontoret om saken, og like før jul var Vidar Hansen,
ordfører Anders Østensen og historielagets leder på Vang hvor vi fikk overrakt vikingskipet.
Kommunen har nå funnet en plass til vikingskipet som bør gjøre at mange får gleden av å ta i øyesyn
vikingskipet. Styret ønsker å takke både Vidar Hansen og ordfører for jobben de her har utført. Vi i
historielaget retter en stor takk til giverne for denne generøse gaven.
Diverse
Vi har flere grupper som er i gang.
Dersom noen ønsker å være med i noen av våre arbeidgrupper, så ta kontakt med styret.
Nb. Vi ønsker å kunne nå dere med informasjon og påminninger litt raskere enn som nå med lapp i
postkassen. Derfor hadde det vært flott med e-post og mobilnr. til alle. Send en mail eller en sms til
Per Olav Rustad med informasjon.
Per Olav Rustad Tlf: 992 11 701 perolavrustad@gmail.com
Besøk hjemmesiden vår: http://www.gjerdrumshistorielag.net
III. Andre engasjementer og oppgaver (usikker på aktiviteten her i år)
Kontakt med barnehager og skoler
Rydd et kulturminne: I år har ikke skolene besøkt Torshov. Cesilie Thorsaug er vår kontaktperson for
omvisning på gravhaugene.
IV. Avslutning
Styrets fokus har også i år vært på arrangementer og formidling av historie. Vi er godt fornøyd med
deltakelsen ved alle våre arrangementer, og tolker den gode oppslutningen som uttrykk for at vi
bruker krefter på en riktig måte.
Styret har brukt mye av sin tid på å gjennomføre nevnte turer og arrangementer.
Dette, ved siden av styrejobben, har tatt mye av vår tid. Styret hadde gjerne sett at vi kunne brukt mer
tid på lokal historie, og ønsker gjerne at flere av våre medlemmer vil dele sine kunnskaper og
fortellerferdigheter med oss alle.
Styret tar gjerne i mot ideer til temaer og turer både lokalt og rundt om i vårt ganske land, kanskje
også en utflukt til våre naboland.
Til slutt ønsker vi å takke alle de som har bidratt, og deltatt, på våre turer og arrangementer. Uten
dere ville historielaget vært tilliten nytte.

Gjerdrum 16. februar 2018
Styret i Gjerdrum Historielag

Gjerdrum Historielag
Regnskapsoversikt for 2017
konto
3100
3201
3202
3203
3204
3300
8040

4101
4201
4202
4203
4204
4209
5701
5702
5703
5704
5705
5710
5720

Kontoplan

Inntekter

Utgifter

Medlemskontingent
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Salg, diverse
Renter

38 400,00
7 357,74
0,00
700,00
43 505,00
0,00
701,31

Sum inntekter

90 664,05

Medlemskontingent Romerike
Julemøte
Årsmøte
Gjerdrumsdagen, Kulturuka
Div turer
Andre møter
Porto og gebyrer
Kontormatriell
Gaver o.l.
Hjemmeside
Arkivgruppa
Utstyr
Reiseutgifter
Sum utgifter
Overskudd

(1)
(2)
(3)

Regnskap:

(1)

(2)

0,00
16 255,00
6 242,35
3 769,00
2 000,00
46 350,00
4 884,80
913,00
0,00
0,00
463,00
150,50
4 021,00
0,00

0,00
5 615,40

Inkl. 1400 kr som var utestående fra 2016
Posten benyttes for utlegg som viderefaktureres medlemmer
Intervjuopptager + HardDisk for arkivering/backup

85 048,65

(2)

(3)

Balanse (2017)

Gjerdrum Historielag – Balanse 2017

EIENDELER

2016

2017

Driftskonto, bank

31 389,62

36 333,45

Sparekonto, bank

122 102,79

122 774,36

Sum omløpsmidler

153 492,41

159 107,81

153 492,41

159 107,81

146 488,40

153 492,41

7 004,01

5 615,40

153 492,41

159 107,81

119 688,56

129 324,96

8 513,35

8 513,35

25 290,50

21 269,50

153 492,41

159 107,81

Omløpsmidler

Sum Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital ved start på året
Årsresultat overføres egenkapital
Sum egenkapital

Fordeling egenkapital
Driftskapital
Fotofond
Fond Utsyn
Sum egenkapital
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Gjerdrum historielag
Arkivgruppa

Årsrapport 2017
Arkivgruppa møtes to timer hver uke. Gruppa består av Ragnhild Ruud, Eigil Rud, Finn Stokker, Svein
Årdalen og Elisabeth Engø.
Utført arbeid i 2017
Dette året har gruppa ryddet og sortert materiale på historielagets lagerrom i kulturhuset. En del
dokumenter ble flyttet til arkivet. Det gjenstår mye arbeid på rommet: sortering av gjenstander,
fjerne ting som ikke hører hjemme der, ordne et lager for historielagets egne trykksaker, vurdere
hvor musikknotene hører hjemme. Bør dette arbeidet gjøres i samarbeid med historielagets styre?
I løpet av året er det mottatt noe nytt materiale, fra Svendsrud gård, Fladby gård, Fladby vannverk,
helsesportlaget, smia på Ask (Ivar Nordengens ordrebok) og kretsstyreprotokoll fra Vestby skole
1863-1958.
Materiale som Olaf Bakken har levert til arkivet, er sortert og inntil videre plassert samlet. Samlingen
inneholder bøker og hefter med lokalhistorisk og kulturhistorisk innhold, avskrifter, registreringer og
andre dokumenter.
Vi har hatt en gjennomgang av materiale fra saga på Kogstad, der Torbjørg og Svein Kogstad deltok.
Svein Årdalen er i gang med å skrive historien til bygdas skytebaner ved hjelp av arkivmateriale.
Organisering av arkivet har vært mye diskutert, men ikke endelig fastlagt i detalj. Ca 150 enheter er
registrert, men det gjenstår en del registrering. Gruppa har bestemt seg for å ta vare på kopier
separat.
Samarbeid med andre
Museene i Akershus (MiA) arbeider med å utgi en minnebok for eldre i Gjerdrum og trenger bilder.
Gruppa har hatt besøk fra MiA, som lånte en perm med fotografier fra vårt arkiv.
Det har vært nyttig å samarbeide med prosjektarbeider Lars Kogstad Brodal ved Gjerdrum
kommunes arkiv. Gruppa har funnet dokumenter som hører hjemme i kommunearkivet, og disse er
levert dit. Det gjelder lensmannsprotokoller, manntall, papirer fra Ungdoms- og idrettsutvalget m.m.
Gruppa har også besøkt kommunens arkiv og fått orientering om arbeidet som gjøres der.
Gruppa besøkte Raumnes lokalhistoriske arkiv på Årnes. De har en arkivgruppe og en fotogruppe, og
lederne i gruppene er styremedlemmer i historielaget. Arkivet leier et kjellerlokale. I tillegg har Nes
bibliotek et eget lokalhistorisk rom i samme bygning. Det var nyttig å se hvordan de arbeider i Nes.
Gamle boksamlinger
Gruppa har brukt noe tid på å få oversikt over Gjerdrum Almue-Bibliothek, opprettet av
Sogneselskabet, og Lars Ask s bogsamling fra 1800-tallet. Disse bøkene står samlet i et skap på
herredshuset. Burde dette skapet vært plassert i Gjerdrum bibliotek? Skapet bør ha en
informasjonsplakat som forteller hva disse boksamlingene har betydd for Gjerdrum, både for allmenn
kunnskap i bygda og kunnskap om planteproduksjon og husdyravl.

Samarbeid mellom arkivgruppa og historielagets styre
Gruppa tok initiativ til et brev fra historielaget til kommunen vedrørende utgivelse av ny bygdebok
for tiden etter 1940.
Ragnhild Ruud og Elisabeth Engø deltok på et styremøte i historielaget. Arkivgruppa hadde ideer om
utgivelse av hefter med lokalhistoriske artikler. Styret oppfordret til bruk av historielagets
hjemmeside.
Historielagets styre har hatt et møte med hele arkivgruppa. Spørsmål om fordeling av plass og ulike
typer materiale mellom historielaget, arkivet og biblioteket ble diskutert. Fire utstillingsmontre i
biblioteket som historielaget en gang tok initiativet til, blir ikke brukt til nye utstillinger. Biblioteket
har plassproblemer og ikke noe behov for å beholde montrene. Det er ikke funnet noen avtale
mellom biblioteket og historielaget om ansvarsfordeling. Ønske om et sted å være for det
lokalhistoriske miljøet ble diskutert. Noen bibliotek har et lokalhistorisk rom der det også kan holdes
møter.
Arkivgruppa mener at der ønskelig med en tettere kontakt med styret.

