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ÅRSMELDING FOR VIKNA HISTORIELAG - 2018 

 
Styret har i årsmøteperioden bestått av: 
 
Odd Roger Kvalø   leder valgt for 1 år/fratrådte ledervervet i styremøtet 15.05.19 
Knut Grindvik   valgt for 2 år/overtok som leder fra møtet 15.05.19 
Kjellrun Åsgård   valgt for 2 år 
Turid Møllersen  valgt for 2017/2018 
Michael Dahle   valgt for 2017/2018 
 
Varamedlemmer: 
 
Synnøve Westgård, Sylvia Riise og Ranveig S. Kvalø – alle valgt for 1 år (2018) 
 
Revisor: Arne Ofstad, vara for revisor: Randi Breivik 
 
Årbokkomiteen: Solveig Åsgard Kleven, Nina Sæternes og Aud Fjellingsdal, utvidet med 1 medlem til: 
Sylvia Riise 
 
Kalenderkomiteen: Dag Hallvard Ystgaard, Nina G. Sæternes, Dagrun S. Kvalø og Knut Grindvik 
 
Turkomiteen: Turid Møllersen (for 2018), Steinar Strand og Kjellrun Åsgard. Ved utvidelse: Ingrid Hatland 
 
I tillegg har Nicolai Furu hatt ansvaret for Historielagets hjemmeside, og Nina G. Sæternes har vært 
støttespiller i smått og stort – her nevnes spesielt deltagelse ved møter i referansegruppa for Vikna 
kommunes kulturminneplan sammen med Odd R. Kvalø. 
 
Valgkomiteen er som i fjor: Steinar Strand, Mariann Kongensøy og Aud Lindseth 
 
Det har blitt avholdt 9 styremøter i perioden – på følgende datoer: 
 
17. januar 2018   21. februar 2019 
14. februar 2018  
15. mai 2018 
20. juni 2018 
12 september 2018  
17. oktober 2018  
1. november2018  
17. januar 2019 
 
 I møtet den 15. mai ba Odd R. Kvalø om å fratre som leder for historielaget, noe som styret ga adgang til  
ved at Knut Grindvik tok på seg ledervervet for resten av perioden. 
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Årsmøtet er lagt til den 28. februar 2019 i Berggården kl 18.00, med vanlige årsmøtesaker til behandling 
og Øyvind Mårvik som kåsør. 
 
I tillegg har både kalenderkomitè og årbokkomitè hatt egne møter som resulterte i et flott resultat fra 
begge. 

                                                       
 
Den 4. februar arrangerte laget ei hyggelig samling for eldre på Viknatunet, etter oppfordring fra Vikna 
kommune – der Arild Jenssen også deltok.  
Fra laget var det Knut Grindvik og Odd Roger Kvalø som sto for opplegget med å vise gamle bilder på 
storskjerm. I tillegg bidro Aud Fjellingsdal, Dagrun Strand, Ranveig Strand og Sylvia Riise med 
bevertningen, et svært viktig bidrag, og Kjellrun Åsgard med kulturelt innslag. Kjell Borgan var til stede 
med trekkspilltoner under arrangementet. 
 
 
 

 
 
Godt oppmøte på Viknatunet da Vikna historielag presenterte seg med eget opplegg og bevertning. 
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Det ble planlagt tur for medlemmer og andre interesserte til Namsos med guidet byvandring ved Hans 
Roger Selnes den 8. september, med påfølgende lunsj på Selnes sin gård utenfor Namsos. Buss var 
bestilt, men på grunn av liten interesse og påmelding, måtte vi avlyse turen denne gangen, dessverre. 
 
Den 9. september gikk det tradisjonelle Vågsengstevnet av stabelen, hvor historielaget blant annet 
hadde laget en lokalhistorisk spørrekonkurranse for de fremmøtte. 
 
14. november hadde vi medlemsmøte i Bårstua med tema «Gamle minner på bånd». Nina Grindvik spilte 
av bånd med Elias Kleven og Frank Olsvik, som fortalte om Rørvik og Vikna i ganske gammel og noe yngre 
tid (hhv Kleven og Olsvik). Rundt 20 medlemmer var til stede. Vi hadde bevertning og påfølgende 
uformell prat om Rørvik i ny tid, utviklinga av tettstedet Rørvik spesielt – hvor mange ulike meninger kom 
til uttrykk. En sammenfatning fra dette møtet vil bli presentert for Vikna kommune ved ordfører med det 
aller første. 
 
Styret mener å kunne se tilbake på en relativt aktiv og til tider hektisk sesong, fordi vi fortsatt er få hoder 
å spille på gjennom året – og sårt behøver flere å dele med. Vi vil særlig framheve viktigheten av at man 
bestreber seg på å delta på alle møter, da vi ellers vil være svært sårbare i arbeidet vårt. 
 
 

 
For styret i Vikna historielag, 24.02.19 

 
 

Knut Grindvik (sign)                  Odd Roger Kvalø (sign) 
 

Michael Dahle (sign)                  Kjellrun Åsgard Kleven (sign)         Turid Møllersen (sign) 
 

 
 

 
Et 60-årsminne. Bilde fra Kong Olav V sitt besøk i Rørvik-fredag 7. august 1959. Rørvik var siste 

stoppested på hans Nord-Norgeferd. 


