
Nytt fra 

 
Nr 2/2012     6. årgang 

Informasjonsblad for medlemmene i Smøla historielag og andre 
lokalhistoriske interesserte. 
Vi prøver også å lage ei e-postadresseliste som kan bli nytta til å gi 
rask informasjon til våre medlemmer om aktuelle saker. Så legg 
gjerne med e-postadresse når du tek kontakt. 
 
Årsmøtet i 2012 er avvikla og det nye styret i laget ser slik ut: 
Styre:  Karle Gjernes, leder    ikke på valg 
 Lars Rosvoll, nestleder      ikke på valg 
 Peggy Kruse, sekretær     ikke på valg 
 Per Harald Ellevsøy, styremedlem ny 
 Margrete Skjølberg, styremedlem ny 
Judy Rangnes og Kjell Gundersen hadde sagt fra seg gjenvalg.  Vi ønsker 
Per Harald og Margrete velkommen til  samarbei  i  styret. Takk til Judy og 
Kjell for godt arbeid og vi reknar med at dei fortsatt tar eit tak for 
historielaget når det trengs. 
Varamedlemmer: 
 Lars Arnfinn Roksvåg  Gjenvalg 
 Bjørg Karin Severinsen  Gjenvalg 
 Kjell Petter Walseth  Gjenvalg 
Revisor 1: Svein Ivar Iversen  Gjenvalg 
Revisor 2: Svein Rangnes  Gjenvalg 

Valgnemnd:  Per Halse, leder   Ikke på valg 
  Eva Flataukan  Ikke på valg   
  Karen Johanne Kristiansen    ny 
 

Årsmøtet vedtok denne: 
Arbeidsplan til neste årsmøte: 

 Gi ut Smølaminne 2012 

 Salg av Slåttar, slamer, stev og stubbar fra Smøla 

 Presentasjonskonsert  av  Slåttar, salmer, stev og stubbar fra 
Smøla 

 Øytur Råkholmane 1. laurdag i juli 

 Utflukt til Melland fort 

 Haustmøte 

 Utvikle Lokalhistorisk arkiv 
 

Historielaget øytur 2012 går til Indre Rokholmen og Ytre 

Råkholmen laurdag 7. juli.  Det blir båtskyss fra flytebrygga på Råket  

kl 11.00 , Vi vil få orinetering om bosetning på holmane. Turen vil 

koste 100 kr pr person. Påmelding til Kjell Gundersen innen fredag 

6, juli: 95286704  epost: kgunna-g@online.no 

 

Melan fort har planlagt open dag  torsdag 26 juli med historisk 
gjennomgang. 
I arbeidsplanenfor historielaget er lagt inn besøk til Melan 
fort.  Det passar bra at vi  tar det besøket denne dagen.   
Tyskarane oppretta dette støttepunktet som erstatning for 
det på Nordvika. Vi følger opplegget til vennelaget for 
Melan fort . Det kan passe  å ta ferje fra Edøya 12.20. Det er 
oppstart på  fortet kl 14. Og det blir opplegg med matsalg 

mailto:kgunna-g@online.no


der, men det er sjølsagt fritt for den som vil ta med eigen 
matpakke og termos. Vi kjører med privatbilar og vi vil prøve 
å samordne skyss. De som treng skyss og de som kjører og 
kan ta med  noen, melder fra til Lars Rosvoll på 
lars@rosvoll.no eller 92622283 innen 24. juli. 
 
Slåttar,salmar, stev og stubbar  frå Smøla er no i salg. Boka kostar 
250 kr og du kan få kjøpt den  på Gurisentret og Fabel her på Smøla. 
I Kristainsund er den i salg på Ark Storkaia og i Oppdal på Notabene 
og i Ål i Hallingdal på Libris Perstølen. 
Du kan også besteille den  hos   leder@smola.hisorielag.org Da kjem   
65 kr i  porto som tillegg. 
 
Undersøkelser og registreringar  
 

Her ser vi 
arkeologene Frode Svenden og Anne Scheffler saman med 

gravemaskinførar   Odd Einar  Kirkenes 

 

Når det blir sett igang større prosjekt som medfører store inngrep  
blir det førut gjort nyttige undersøkingar. Slik også når det skal 
byggast gang og sykkelveg gjennom Ødegård fra til sjukeheim og 
Straumen.  Kven kunne tenkt seg at kirkebakken  på Innsmøla 
skjuler steinalderboplassar. Det  er kva fylkesarkelogen har funne 
siste dagane. 
 
Adresser:  
Heimesida vår finn du på www.smola.historielag.org  
og her kan du kontakte oss: post@smola.historielag.org 
Ved tipping er vi glade for grasrotandelen, og her er 
organisasjonsnummeret: 993 883 581. 
 
Kontingenten: 
Vi ber medlemmene våre merke seg at kontingenten i 2012 er 200 kr pr 
person.  Årsmøtet har vedtatt samme kontingent  også for 2013.  Noen  av 
medlemmene våre har betalt 150 kr.  Ver vennlig å send  tillegget. 
 
Tillitsvalde i Smøla historielag: 
Leder: Karle Gjernes 

 71541179/95826251 

 leder@smola.historielag.org  

Sekretær:  Peggy Kruse  
71 54 31 33/482 42 788 

epost: peg-krus@online.no 

Nestleder: Lars Rosvoll 
71540309/92622283 

       epost: lars@rosvoll.no 
Styremelemmer: 

Per Harald Ellevsøy  71541192/90665215 

 epost: peelle@online.no  

Margrete Skjølberg  71541193 
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 epost: margrete.skjolberg@hotmail.com  

Varamedlemmer: 
Lars Roksvåg 

71541718/91758388 

       epost: lars-arnfinn.roksvaag@neasonline.no 
Bjørg  Karin Severinsen 

71 54 11 88/952 74 695    
epost: bjoergse@hotmail.com 

Kjell Petter Walseth   
 71 54 33 85/918 67 718 
              epost: kjell.walseth@c2i.net  
Kasserar: Jonna Tang Kuløy    Fra 1. januar 2013: Kåre Flataukan 

71 54 32 29/95 14 44 38    
 epost: kasserer@smola.historielag.org  

Revisor:  Svein Ivar Iversen  
Vararevisor: Svein Rangnes  
 
Redaksjon Smølaminne 2011: 
Lars Roksvåg 71 54 17 18/917 58 388  
epost: lars-arnfinn.roksvaag@neasonline.no  
Reidun Åstasund 71 54 12 90/907 95 407   
epost: reidun40@hotmail.com  
Bjørg Træthaug 71 54 02 31/918 39 730  
epost: bjor.trathaug@neasonline.no  
 Korrekturlesar: Svein Rangnes 
Trykk : Holm Grafisk 

Valgnemnd: 
Per Halse, leder      71542918   phalse@online.no  
Eva Flataukan    71543393/ 95799359   evaflataukan@live.no  
Karen Johanne Kristiansen    71542167/91197114 karejokr@online.no  
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