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Årsmelding 
Helgeland Historielag september 2013 / september 2014 

 

Styret har siste år hatt denne sammensetninga: 

Styremedlem  Olav Håkon Dybvik, Bindal 

Sekretær  Rigmor Bosness, Tjøtta 

Styremedlem  Esther Vilmones Ødegård, Korgen 

Økonomiansvarlig  Kjartan Zahl, Mosjøen 

Styremedlem   Martin Grønås, Dønna 

 

Varamedlemmer: 

Gunnar Breimo, Britt Bosness og Ingvild Dahl 

 

Valgnemnd: Gunnar Breimo, leder, Inger A. Okstad og Trond Forshaug 

 

Æresmedlemnemd: Kjell Jacobsen, Bynhild Bing og Rune Bang. 

 

Redaksjonsnemnd for årboka 2014: 

Anne Severinsen, Vefsn, leder 2013 

Are Andersen, Vefsn, leder 2014 

Knut Skorpen, Vefsn 

Per Smørvik, Vefsn 

Oddvar Ulvang, Alstahaug 

Magnar Solbakk, Brønnøy 

 

Medlemstall: 

Kontingenten er 250 kr, og da er 3 - 4 nr. av Helgelendingen inkludert. Vi tegner ikke 

livsvarige medlemskap. Pr 20.8.2014 hadde vi 348 medlemmer.  

 

Styremøter: 

Vi har holdt 5 styremøter siden siste årsmøte. Møtene har blitt avviklet i Mosjøen og i 

Sandnessjøen 

 

Helgelendingen: 

Medlemsbladet er blitt redigert av styremedlemmene i laget, og har kommet ut etter 

tidsplanen. Bladet trykkes hos Prinfo Rønnes Mosjøen. Det koster laget ca 12.000 kroner å gi 

ut og distribuere et nummer. Det har vært litt vanskelig å få inn stoff fra medlemmene.  

«Helgelendingen» legges ut på heimesida etter hvert som den kommer ut. Vi har fått positive 

reaksjoner på både bladet og heimesida, men vi ser at vi kan bli enda bedre i møte med 

medlemmene våre.  

 

Heimesida (www.helgeland-historielag.no) 

Det er sekretæren som organiserer arbeidet med heimesida. Vi har lagt ut «Helgelendingen» 

etter hvert som bladet kommer ut. Ellers har vi prøvd å få ut stoff som gjenspeiler aktiviteten 

vår. Vi tror at heimesida vil bli mer aktuell for mange etter at vi nå har lagt ut emneregistret 

over alle årbøkene våre. 

Det kommer ofte inn post til laget fra lesere av heimesiden. Ofte blir det spurt etter hjelp om å 

finne slektninger som har hatt sitt virke på Helgeland i tidligere tider. Dersom vi ikke kan 

hjelpe sendes forespørselen videre til andre personer i nettverket. 

 

http://www.helgeland-historielag.no/
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Salg  

Det er Kulturverkstedet i Mosjøen som har stått for salget av bøker og småskrifter. 

Siden vi har store restopplag av mange årbøker, har styret vedtatt å selge dem for sterkt 

reduserte priser. Bøker eldre enn 3 år selger vi for 200 kroner for 3 bøker. Ellers går bøker 

eldre enn 3 år for 100 kroner stykker. 

Salget av siste årbok har gått bra, men salget av småskrifter og Helgeland Historie går tregt. 

Styret har ikke vurdert tiltak for å rette på dette. 

Styret har drøftet mulige alternativer for plassering av boklagret og organisering av salget, 

men har ikke konkludert. 

 

Avtale med Kulturverkstedet 

Avtalen mellom Kulturverkstedet og Helgeland Historielag er undertegnet og gjelder til 

utgangen av 2014. 

  

Årbok for Helgeland 

Årboka for 2013 ble ei bok som fikk god omtale i pressen, og salget har gått bra. 

Redaksjonsnemnda har gjort et meget solid arbeid for å få boka realisert. Boka ble av ei avis 

framhevet som ei svært god og interessant årbok. Stor takk til redaksjonen. 

Arbeidet med neste års årbok er i god rute. 

Annonsene til årboka er en av de største inntektspostene til laget. En annonse koste 800 

kroner som minstepris. 

Stor takk også til de mange lagsmedlemmene som samler annonser rundt om på Helgeland. 

  

Helgeland Historie bind IV 

Styret har lagt en del arbeid i å få boka ferdig. Stèn Rino Bonsaksen er engasjert som redaktør 

for boka. Vi håper boka vil være i salg før jul 2014.  

 

Minnesmerke over Petra Arntsen 

På årsmøte på Mo i Rana i 2012 ble det vedtatt at laget skulle arbeide for å få reist et 

minnesmerke over krigsveteranen Petra Arntsen, Forvik. Bjarne Myhre tok på seg arbeidet 

med å videreføre dette. Thomas Eliassen, Hommelstø og Sølvi Solsem, Høyholm er også med 

i denne komiteen. Det jobbes med å få sponsorer. 

 

Emneregister Årbok for Helgeland 

Emneregisteret blir oppdatert av Per Smørvik og sekretæren reviderer registeret på vår 

heimeside. 

 

Styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet med å ta var på og formidle 

lokalhistorien på Helgeland. 

 

 

 

Olav Håkon Dybvik  Esther Vilmones Ødegård  Martin Grønås 

 

 

Rigmor Bosness  Kjartan Zahl    Gunnar Breimo 

 


