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Innkalling til
Årsmøte Smøla historielaglørdag 14. mars kl. 15.00
Årsmøtet arrangeres på Annies gjestekro på Dyrnes
Sakliste:
Godkjenning av møteinnkalling
Årsmelding 2019– historielaget
Årsmelding 2019– lokalhistorisk arkiv
Revidert regnskap 2019
Budsjett 2020
Kontingent 2021
Valg av 2 medlemmer til styret og, varamedlemmer til styret og
revisor (se siste side)
Arbeidsprogram for 2020

Møtet starter med Leo Oterhals som vil
kåsere om hurtigruteskipet Irmas forlis –
en glemt tragedie.
Deretter blir det kaffe og litt til før vi tar fatt
på sakslista.
Eventuelle saker til årsmøte må være
styret i hende innen 23. februar.
Husk medlemskontingent for 2020
- kr 300 konto nr. 3936.20.42805

Besøk fra FylkesFOTOarkivet i Ålesund
I november tok Ragnar Albertsen turen om
Smøla for å hjelpe oss med digitalisering av
bilder vi har mottatt i Lokalhistorisk arkiv.
Etter intens jobbing i to lange dager var store
deler av samlingen digitalisert. Etterarbeid
ble å lage navnelister og merke originalene.
Vi har fortsatt bilder som ikke er digitalisert
og vi har invitert til et nytt besøk til våren
dersom dette lar seg gjøre.
Vi mottar fortsatt bilder i papirutgave eller
digitalt.

Lokalhistorisk arkiv
Arkivet har nå fått eget skilt – og alle er velkommen innom. Du trenger
ikke ha noe «ærend» - du er velkommen til å ta en titt på lokalene og
hva vi har samlet.
I høst ble siste del av tidligere
innlevert materiell pakket ut,
sortert, systematisert og satt i
bokser. Men fortsatt har vi plass
for mer.
Vi oppfordrer alle som har
møtebøker, regnskap,
dokumenter, brev og bilder etter lag, organisasjoner, firma og private om
å avlevere til Lokalhistorisk arkiv. For ettertiden er dette materiell en
svært viktig kilde for å dokumentere all aktivitet som har foregått i
lokalsamfunnet vårt. Dessuten er det en viktig kilde for våre lokalhistorieskrivere.
Lokalhistorisk arkiv får stadig oftere spørsmål om å skaffe opplysninger
til ulikt bruk. Loven om taushetsplikt gjør at enkelte deler er unntatt
offentligheten inntil 60 år etter opprettelsen.

Hjemmeside
http://smolahistorielag.org/

Her legges referat fra møter, turer og andre arrangement. Fra Arkivet blir
lagt ut nye arkivlistene dvs. oversikt over de enkelte arkivenes innhold,
etter hvert som registreringen er ferdig. Her vil du også linker til annet
lokalhistorisk stoff som f.eks Nasjonalbibliotekets Smølasamling.

Årets sommertur 2020
gikk til Brattværet mandag
22. juli med Ernst Olav
Blakstad som kunnskapsrik
guide. Vi fikk en flott tur i
godt vær – og med en
spennende historieforteller.
For oss som måtte vente til siste avgang fra Dyrnes, ble det også en tur
innom Blakstadbrygga og museet der. Det kan anbefales!
Vi satser på ny tur ut i lokalhistorien til sommeren.

Smølaminne
Smølaminne 2019 har solgt godt, og redaksjonen er i gang med årets
Smølaminne. De ønsker større stofftilgang så dersom du har stoff som
kan brukes i årboka, tar komiteen gjerne imot manus eller ideer. Dikt og
stubber kan også være aktuelt. Det som ikke blir med i år, kan være
aktuelt et senere år.

Slekt- og lokalhistorietorg i Kristiansund 18.01.2020
Smøla historielag deltok på Slekts
og lokalhistorietorget i Kristiansund
sammen med historielag og arkiv
fra hele Nordmøre og deler av
Romsdalen. Også Interkommunalt
arkiv ICA fra Ålesund deltok med
lederen Åsta Vadseth og
fotoarkivaren Ragnar Albertsen.
Arrangementet var åpent for
publikum.
Her ble det utvekslet erfaringer og
kontakter knyttet.
Flere kom og for å finne opplysninger om slekta si. Mens andre var
interessert i arkivering.

Tillitsvalgte i Smøla historielag 2019
Funksjoner merket med rødt er på valg
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem
Vara
Vara
Vara
Revisor
Vara

Magne Bastian Lervik
Karle Gjernes
Elisabeth Sørli
Inger Anne Rangnes
Per Bastian Kuløy
Per Harald Ellevsøy
Jan Lervik
Noralf Reitan
Svein Ivar Iversen
Svein Rangnes

404 70 432
958 26 251
992 60 318
906 98 116
950 98 564
906 65 215
911 56 119
995 73 088

malervik60@gmail.com
karlegje@online.no
esoerli@online.no
irangnes@online.no
pbkuloey@online.no
peelle@online.no
janb.ler@live.no

Redaksjonen for Smølaminne:
Magne Bastian Lervik 404 70 432 malervik60@gmail.com
Magne Gjernes

913 11 165

Elisabeth Sørli
Svein Rangnes

992 60 318 esoerli@online.no
482 42 777 srangnes@online.no

Lokalhistorisk arkiv for Smøla:
Leder
Inger Anne Rangnes
Sekretær
Judy Rangnes
Medlem
Jarl Kåre Rangnes
Fra Smøla
Rannei Botten
Museum
Fra Smøla Magne Bastian
historielag Lervik

maggjer@online.no

906 98116 irangnes@online.no
957 01 08 judyrangnes63@hotmail.com
928 44398 jarl.rangnes@yahoo.com
95918 466 rannei.botten@nordmore.museum.no
404 70 32

Valgnemnd:

Leder
Medlem
Medlem

Olav Birger Lervik
909 94 456
Asbjørn Ole Karstensen 997 07 625
Halstein Spjelkavik
984 18 728

Nytt medlem i valgnemda velges av styret.

malervik60@gmail.com

