
Årsmelding for Helgeland Historielag 2010 – 2011 

 
Etter årsmøtet i Mosjøen den 18.09. 2010 har styret bestått av: 

- Ørnulf Kibsgaard, Vefsn. Leder  Varamedlemmer: 

- Tone Korsvold Grimsø, Vega. Nestl. - Harry Nilsen, Herøy 

- Svein Laumann, Dønna. Kasserer  - Liv Austad, Dønna 

- Rigmor Bosness, Alstahaug, sekretær  - Ingvill Dahl, Alstahaug 

- Leif Elsvatn, Hattfjelldal   - Britt Bosness, Alstahaug 

 

Styremøter: 

Det er avholdt 3 styremøter i perioden. Derav ett telefonmøte og ett i Sandnessjøen 

hvor man møtte fysisk. Møtet i Sandnessjøen var om Helgeland historie III som da 

var ferdig. Her møtte også redaktør Sten Rino Bonsaksen samt Ann Kristin Klausen. 

Det er behandlet 22 styresaker siden årsmøtet i Mosjøen i 2010. 

Det har vært vanskelig å samle styret til møter. 

 

Revisorer: 

 For Helgeland historielag, Helgeland Økonomiservice, Herøy. 

 For Salgssentralen: Indre Helgeland kommunerevisjon, Mosjøen 

 

Valgnemd: 

 Ansgar Kleven, Hattfjelldal: leder 

 Randi Einrem, Vefsn 

 Gunnar Breimo, Alstahaug 

 

Æresmedlemskomite: 

 Kjell Jacobsen, Vefsn: leder 

 Brynhild B. Bing, Vefsn 

 Rune Bang, Lurøy 

 

Redaksjonsnemd for årbok 2011: 

 Harald Monssen, Vefsn: redaktør 

 Knut Skorpen, Vefsn 

 Kristian Halse, Vefsn 

 Anne Severinsen, Vefsn 

 Mette Anfindsen, Dønna 

 Svein Bjørnvik, Alstahaug 

 

Medlemstall: 

Det er både årsbetalende medlemmer og livstidsmedlemmer i laget. Dessuten er det 9 

æresmedlemmer. Totalt ca 300 medlemmer. Nye medlemmer er kommet til.  

Årlig medlemskap koster kr 225,- og kr 500,- for livsvarig medlemskap. Det årlige 

medlemskap inkluderer også Helgelendingen. NB! Medlemsverving må prioriteres. 



Aktiviteter: 

 I løpet av året er det kommet mange henvendelser av ulikt art som er besvart. 

 At heimesida er skikkelig oppe er merkbart. 

 Mange bokbestillinger kommer nå som følge av heimesida. 

 Laget var også representert da arbeidet med Nordlands historie ble presentert. 

 Lederen deltok på minnemarkering for 9. april i Nord Trøndelag / Togulykka. 

 Skrivekurs er avholdet på Sømna med god deltakelse. Planer om nytt kurs i 

høst på Nesna 

 Sluttspurten med Helgeland Historie III. 

 

Salgssentralen: 

Kulturverkstedet i Mosjøen har lager av bøker, skrifter og arkivmateriale.  

Ny kontrakt er underskrevet med Kulturverkstedet. Laget har mange årbøker og 

skrifter på lager. Dette bør realiseres og selges 

Daglig leder av Kulturverket er Carina Kristensen som har vært lett å samarbeide 

med. Det er foretatt vareopptelling av boklageret våren 2011med god hjelp. 

Utsalgsprisene på eldre årbøker og andre skrifter er justert. 

For å drive salg og regnskapsføring har Kulturverkstedet kr 49 000,00. 

Varelageret er assurert. 

 

Årbok for Helgeland 2010 

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 

Harald Monssen i spissen har også i år gjort et meget godt arbeid, noe vi i 

historielaget er svært takknemlig for. 

Omtale av årboka har også i 2010 funnet sted gjennom NRK-Nordland. 

Vi er svært takknemlig for den støtte våre annonsører stiller opp med årlig. 

Annonsestøtten betyr mye for drift av laget og de satsinger som gjøres. 

Vi trenger flere annonsører for å ha en god økonomi i laget. 

Vi er svært tilfreds med de gode hjelperne vi har med annonseinnsamlingen! 

 

Helgeland historie III 

Helgeland Historie III kom fra trykkeriet i begynnelsen av juli. Det ble en hektisk 

innspurt for å få boka ferdig under ledelse av Sten Rino Bonsaksen. 

Korrekturlesere har vært; Bjarne Myhre, Svein Laumann, Are Mass Bakken og Leif 

A. Ljøkjell. Registrene er noe av det siste som gjøres. Personregisteret har Sten R. 

Bonsaksen laget. Stedsnavnregisteret Rigmor Bosness og Ørnulf Kibsgaard. 

Saksregisteret Leif A. Ljøkjell og Ørnulf Kibsgaard. Helgeland historie III er blitt ei 

svært fin og innholdsrik bok som vi kan være bekjent av og den bør spres vidt om. 

Med den stoffmengde som ”ligger” bør Helgeland Historie IV være utgitt innen 2 år. 

 



Helgelendingen og hjemmesida 

Siden årsmøtet i fjor er det utkommet tre nummer av Helgelendingen. Det er fortsatt 

Prinfo Rønnes Trykk AS som tar seg av layout, trykking og utsending. Alle 

årsbetalende medlemmer av laget får nå Helgelendingen tilsendt. Livsvarige 

medlemmer må betale kr 100,00 for å få bladet. Som en forsøksordning har alle 

medlemmer fått bladet tilsendt i år. 

 

NB! Det er altfor få innspill til bladets redaktør fra medlemmene! 

 

Æresmedlem Bjarne Myhre vil vi her berømme for sin innsats og hjelp. 

Helgelendingen legges ut på heimesida etter hvert som den komme ut. 

Hjemmesida er oppe. Nytt stoff og redigering hjelper Webjørn Solli, Mosjøen oss 

med. Han er en ressurs for oss ! Vi prøver etter beste evne å lage et godt blad og 

heimeside. Adresse: www.helgeland-historielag.no 

 

Krigshistorisk arkiv: Arkivet er nå på Politimestergården i Mosjøen. Her er mye 

interessant stoff. Arkivet bør gjennomgås på nytt. Nasjonalbiblioteket på Mo bør ta 

vare på dette. 

 

Oppsummering: 

 I tiden fremover bør det satses på å få flere ny medlemmer i laget. 

 Markedsføring og salg av Helgeland Historie III må prioriteres. 

 Salgsbod i Sjøgata under årets Tiendebytte i høst skal prøves som nytt tiltak ! 

 Å få utgitt ny ”Årbok for Helgeland 2011” står foran. 

 Å ha ei oppegående hjemmeside er viktig. 

  Nytt kurs i skriving av ”årboksartikler” søkes gjennomført høsten 2011. 

  Arbeide med Helgeland Historie IV må vies stor oppmerksomhet. 

  Vegen videre etter år 1840 og Helgeland Historie ?? 

  Støtte og støtteannonser til nye årbøker og Helgeland Historie er vesentlig. 

  Flere innspill til nye årbokartikler og emner er viktig! 

 Vi må lage en oversikt over hva som finnes på arkivet 

  Laget har fått mange bøker i gave. Disse bør det lages en oversikt over 

 

 

01.09. 2011. Ø.K. 

 


