Styrets årsberetning for 2016
Moskenes historielag ble stiftet 26. april 2016 etter at Moskenes og Flakstad historielag, i
henhold til vedtak i ordinært og ekstraordinært årsmøte, ble oppløst.

Organisasjon
Styret har bestått av leder Alf Håkon Rasmussen, nestleder Helga Larsos, Ottar Schiøtz,
Thor-Otto Bjørnsen og Bjørnar Hellan, som også fungerer som sekretær. Vara til styret
har vært Merete Korneliussen og Reidulf Hansen. Det har vært avviklet 8 styremøter i
2016 og behandlet 29 saker. Etter nyttår har laget hatt 4 styremøter og behandlet 14
saker. Styret har fått egen nøkkel til Telebygget og har sine møter der.
Utenom styret er Kurt Erik Kleppe-Holm kasserer i Merete Korneliussens permisjon, og
Frank Odinsen er regnskapsfører. Lillian Rasmussen er lagets revisor.
Laget har 18 medlemmer ved utgangen av 2016. Etter nyttår har noen nye medlemmer
kommet til.

Kalender
Det var planlagt produksjon av kalender for 2017. Denne ble dessverre ikke
gjennomført. Planleggingen av kalender 2018 er i gang. I kalenderkomiteen sitter Kurt
Holm (leder), Merete Korneliussen, Ottar Schiøtz og Thor-Otto Bjørnsen

Heimeside - www.moskeneshistorielag.no
Heimesiden ble etablert sommeren 2016. Den driftes av DataDesign. Styret har siden
starten hatt fokus på at medlemmene skal være orientert om hva styret foretar seg og
sakene som behandles. Derfor har protokollen fra styremøtene vært lagt ut på lagets
nettside etter hvert møte. I tillegg er det lagt inn data fra tre av de fjorten gårdene i
Moskenes. Styret ønsker flere bidrag fra medlemmer og andre interesserte for å få mer
informasjon om gårdene. Dette gjelder også billedstoff.
Styrets sekretær har ellers ansvaret for Facebook-gruppene «Moskenes Historielag» og
«Stedsnavn i Moskenes».

Økonomi
Da laget ble stiftet, hadde vi en beholdning på 54.500 kr etter delingen av Moskenes og
Flakstad Historielag. Regnskapet for 2016 viser sum inntekter på kr. 3.413 og utgifter på
kr. 7.943, hvilket gir et underskudd på kr. 4.530. Egenkapitalen står i sin helhet på konto
i Lofoten Sparebank.

Bygdebokfondet
Kommunens andel av bygdebokfondet (420 000) er ført tilbake til Moskenes kommune
og plassert på eget fond merket «Bygdebok for Moskenes». Historielagets oppsparte
midler som del av bygdebokfondet foreslås plassert på egen konto merket «Bygdebok».

Planer for neste driftsår
Styret inngikk høsten 2016 en gjensidig avtale med Stiftelsen Gamle Å om bruk av gamle
bilder. I løpet av våren skal laget starte opp med registrering av disse bildene i samarbeid
med Museum Nord. Årsmøtet legger ellers føringer for hva styret skal jobbe med i 2017,
jf vedtektene.

Sørvågen, 26. februar 2017.
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