Årsmøte i Mosvik historielag
Tirsdag 24. februar 2015 kl 19.00

Før årsmøtet kåserer den nyansatte
bygdebokforfatteren Astrid Wale om sitt arbeid.
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Årsmelding Mosvik historielag 2014
Årsmøte, styre, andre verv
Laget holdt årsmøte 25.2.2014 med 17 personer til stede.
Styret har siden årsmøtet bestått av Jorid Klette Berg (leder), Carl Ivar von
Køppen (nestleder), Oddny Aune, Øyvind Løkken (kasserer) og Morten Olsen
Haugen (sekretær).
Varamedlemmer: Astrid Melting og Arne Alstad. Kaffekomite: Aino Rud Nyeng,
Arvid Nervik og Turid Alstad. Revisorer: Tordis Hindberg og Tordis Markhus.
Valgkomite: Svein Olav Nyborg, Jomar Følstad og Rolf Åge Brevik.
Bygdeboknemnda har bestått av: Jorid Klette Berg, Karl Hindberg, Ingunn
Sundseth Sagmo, Oddny Aune og Lars Braseth.
Laget har 59 medlemmer pr 1.1.2015.

Møter
Historielaget har hatt 10 åpne møter i 2014. Møtene arrangeres på Kaldalstua
siste tirsdag i måneden.
Noen av møtene har hatt inviterte foredragsholdere: om Mosvik kraftverk, om
dialekten i Mosvik og om fotoinnsamling. Egne krefter har kåsert om
grunnlovsjubileet, Ole Richter og «Mosvik anno 1954».

Utgivelser
Årbok nr 28 utkom i november, redigert av Jorolf Nyborg. Blant forfatterne kan
nevnes Kolbein Dahle, Per Vennes, Sissel Jåma og Olav Pedersen. Kalender med
historiske bilder ble redigert av Jorid Klette Berg.
Arbeidet med fjerde bind av bygdeboka ble forsinket, og ble ikke sluttført i
2014.

Annen virksomhet
Vi samarbeider med Inderøy Museums- og Historielag om å utgi Inderøys
historie 1800-nåtid i 2 bind. Astrid Wale ble i oktober ansatt som
bygdebokforfatter i et fireårig engasjement, og begynte i stillingen 1.1.2015.
Morten Olsen Haugen er vår representant i den felles bygdeboknemnda.
Arbeidet med innsamling av gamle bilder går sin gang.
Nemnda som ble valgt på årsmøtet i 2014 for å arbeide videre med manus til
dialektordsamling, har sluttført sitt arbeide. Nemnda besto av Jarle Langfjæran,
Tordis Markhus og Arvid Nervik.
Laget har fått egen hjemmeside på plass i løpet av året:
https://mosvikhistorielag.wordpress.com/
Styret har ikke arbeidet med punkt 6 i arbeidsplanen for 2014: «Vi vil lete etter
nye arbeidsoppgaver for laget etter at vi har fullført bygdeboka.»
Vi hadde bod under bygdadagene på Kaldalstua og på julemarkedet utenfor
Coop.

Årbeidsplan Mosvik historielag 2015
1. Hovedoppgaven er å utgi fjerde og siste bind av Mosvik bygdebok.
2. Vi vil utgi den utarbeidede dialektordsamlinga som et illustrert hefte
3. Vi ønsker å arrangere åpne medlemsmøter 10 ganger i 2015; alltid siste
tirsdag i måneden på Kaldalstua. Så langt mulig bør vi ha inviterte
foredragsholdere og kunngjort program.
4. Vi vil utgi årbok og lokalhistorisk kalender i 2015 også!
5. Vi vil fortsette det påbegynte arbeidet med innsamling av gamle bilder.
6. Vi vil lete etter nye arbeidsoppgaver for laget etter at vi har fullført
bygdeboka. En mulig slik oppgave som kan være å sette opp en type
informasjonstavler ved historiske bygg rundt i bygda. En annen mulig
oppgave er å kartfeste de gamle skiltene ved boplasser i utmarka.
7. Vi vil verve flere medlemmer

Budsjett 2015
INN
Kontingent
Salg av årbok og kalender
Salg av dialekthefte
Grasrotandel, tilskudd, renter
Sum

10.000
40.000
10.000
8.000
68.000

Sum

4.000
30.000
8.000
10.000
5.000
25.000
82.000

UT
Administrasjon, porto, kontingent
Trykking av årbok og kalender
Trykking av årbok 2014 *
Trykking av dialekthefte
Husleie og møter
Nye arbeidsoppgaver

Budsjettert underskudd på 14.000 kr dekkes av overskudd fra tidligere år.
* Trykkeriregning for årbok 2014 ble betalt i 2015. Denne forsinkelsen bidro til overskuddet på
32.000 kr i 2014, men må altså hentes inn igjen i år.

