ÅRSMELDING 2005
TILLITSVALGTE I 2005-2006 HAR BESTÅTT AV:
STYREMEDLEMMER:
Beint Foss, Tveit Historielag, formann
Anders Auen Grimnes, Vestre Moland og Lillesand Historielag, nestformann
Per H. Iversen, Mandal Historielag, styremedlem
Ragnhild S. Larsen, Flekkefjord Historielag, styremedlem
Turid Bjørkenes, Holum Historielag, styremedlem
Åse Buli Egerhei, Birkenes Historielag, styremedlem
Hallvard Tveit, Valle Sogelag, styremedlem
Jan Arild Andersen, Stokken Historielag, styremedlem
VARAMEDLEMMER:
Else Berit Berge, Birkenes Historielag, varamedlem
Aud Ranveig Fidje, Flekkerøy Historielag, varamedlem
Ellen Ledaal Gjertsen, Arendal Historielag, varamedlem
Liv Kirsten Rølland, Tveit Historielag, varamedlem
Torhild Austad, Bygland Sogelag, varamedlem
Kari Brulid, Kvinesdal Historielag, varamedlem
Jan A. Ommundsen, Tromøy Historielag, varamedlem
Olav Ingebrektsen, Vennesla Historielag, varamedlem
VALGKOMITEEN:
Ellinor Lundberg, Arendal
Leonhard Jansen, Valle
Jørdis Hodnemyr, Vennesla
Rune Holbek, Kristiansand
REVISOR:
All regnskapsføring utføres av fylkesrevisjonen i Vest-Agder.
SEKRETÆR:
Johnny Haugen, Evje
VIRKSOMHET I LAGET:
Styret
Det ble arrangert 6 styremøter og 35 saker var oppe til styrebehandling i 2005. I tillegg har formannen og sekretæren
hatt ukentlige møter gjennom hele året.
Sekretær
Johnny Haugen har fungert som sekretær i 20 % stilling fra mai 2004 til 1.juli 2005. Fra 1.juli ble stillingen utvidet til
30 % som en prøveordning ut året.
Kontorlokaliteter og arkiv
Lagskontoret ligger i tredje etasje i det gamle statsarkivbygget i Kristiansand sentrum (nå Stiftelsen Arkivet). Kontoret
har åpent på ukedagene mandag og torsdag. Historielaget har sitt hovedlager av bøker og årsskrifter på Statsarkivet
i Kristiansand.
Årsmøte
Årsmøtet ble holdt i «Obersten kurs- og selskapslokaler» på Evjemoen, lørdag 9.april 2005.
Det var møtt fram 65 direktemedlemmer og lokallagsrepresentanter. Lokalhistoriker Olav Arne Kleveland fra Evje
holdt foredrag om Jørgen Løvland og munnharpespiller Sigurd Brokke fra Hylestad sørget for musikalske innslag. I
tillegg orienterte Agders representant i Landslaget for Lokalhistorie, Leonhard Jansen, om en framtidig
strukturendring av Landslaget. Årsmøtekomiteen fikk skryt for et godt opplegg.
Medlemsutvikling
Agder Historielag bestod 31.12.05 av 850 medlemmer, herav 42 lokallag.
Årsskrift
Årsskrift nr. 81 ble sendt ut i begynnelsen av desember 2005 og var på 225 sider. Årsskriftet ble trykt i 1500
eksemplarer, og er det mest omfattende i lagets historie. Utgivelsen har i likhet med medlemsbladet gjennomgått en
totalrenovering, og fikk en god mottakelse. Redaksjonskomiteen bestod av Johnny Haugen, Beint Foss og Rune
Holbek.
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Egde
Medlemsbladet EGDE kom ut i to nummer i 2005. Redaksjonen har vekselvis bestått av Johnny Haugen, Turid
Bjørkenes og Beint Foss. Bladet ble trykt i 1000 eksemplarer og sendt ut til samtlige medlemmer. Medlemsbladet
gjennomgikk en totalrenovering av layout og innhold i løpet av året.
Internettside
Agder Historielag fikk sin egen internettside; agderhistorielag.no høsten 2005.
Årsskriftskatalog
Arbeidet med en ny årsskriftskatalog over samtlige artikler i tidligere årsskrift (1914-2005) ble utført av Hallvard Tveit
i Valle. Årsskriftskatalogen er nå digitalisert og vil etter hvert bli søkbar på Agder Historielags internettside.
Løyland-prosjektet
Manusskript etter folkeminnesamleren Jon Løyland fra Valle ble ferdig digitalisert ved utgangen av 2005. Arbeidet er
utført av Leonhard Jansen fra Valle. En eventuell bokutgivelse vil komme i 2006.
Agders Historie
Arbeidet med de to neste bindene av Agders Historie har pågått gjennom hele året. Redaksjons-komiteen har hatt to
møter (3.februar og 11.november), og komiteen har bestått av Ingeborg Fløystad, Stein Tveite, Bjørn Slettan, Gustav
Sætra, Anne Tone Aanby, Berit Eide Johnsen og Rune Holbek. Fjerde bind av Agders Historie (1640-1720) ventes
ferdig i løpet av høsten 2006. Forfatter er dr.philos Ingeborg Fløystad. Femte bind (1350-1640) kommer ut høsten
2007, og er skrevet av professor, dr.philos Stein Tveite.
Økonomi
Medlemskontingenten for 2005 var på kroner 220,- og uforandret fra tidligere. Tallet på direktemedlemmer gikk noe
ned. Vest-Agder Fylkeskommune ga driftstilskudd på kr. 70.000, Aust-Agder fylkeskommune gav kr. -0- i
driftstilskudd. Forøvrig henvises det til regnskap og revisjonsrapport for ytterligere detaljer.
Oppsummering
Historielaget har hatt høy aktivitet gjennom året. Det henger ikke minst sammen med et svært motivert og
innsatsvillig styre, som sammen med formannen og sekretæren, har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats.
Historielaget fikk sin lenge etterlengtede internettnettside, medlemsbladet EGDE ble betydelig oppgradert og det
nyutgitte årsskriftet er av mange ansett som «tidenes beste». Laget fikk også en ny logo og medlemslistene ble
gjennomgått og revidert.
I året som kommer vil regionallaget forsøke å sette i gang en vervekampanje, og bedre samarbeidet med lokallagene
på Agder. Historielaget vil også forsøke å få Aust-Agder fylkeskommune til å støtte opp om lagets drift for å lette den
økonomiske situasjonen i tiden framover.
Kristiansand, januar 2006
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