
Årsmelding for Vikna Historielag 2020 

Styrets sammensetning: 

Leder Tore Prestvik 

Nestleder Steinar Strand 

Sekretær Einar Strand 

Kasserer Michael A. Dahle 

Styremedlem Turid Møllersen 

Varamedlemmer til styret: Terje Anthonsen, Synnøve Westgård og Harald Holand 

Generell kommentar: Årsmøtet, som ifølge vedtektene skal holdes innen utgangen av februar, 

gikk greit; alle «obligatoriske» poster som valg av leder, styre og komiteer, samt fastlegging av 

kontingenten ble gjennomført. Styret hadde konstituerende møte 12. mars. Dette var samme dag 

som COVID-19 pandemien for alvor slo innover oss nasjonalt og lokalt og satte en effektiv stopper 

eller begrensninger for aktiviteten i lag og foreninger. I denne situasjonen var vi i stor grad lammet 

med hensyn til medlemsaktivitet. Vi fant at arbeidet med kalender og årbok kunne fortsette også 

under den nye situasjonen, så dette ble lagets hovedsatsingsområder i 2020. Styret har bare hatt 

ett fysisk møte etter dette (21. januar 2021), og kommunikasjonen mellom leder og med resten av 

styret har foregått i form av SMS, e-post eller telefon, noe som har fungert bra. 

Publikasjoner: 

• Viknakalenderen for 2021, som for øvrig er den 37. årgangen siden starten i 1985, kom ut i 

god tid før jul. Kalenderen ble også denne gangen trykt hos BKE Grafisk SA. Opplaget var på 

650. Kalenderen har vært i salg hos Norli bokhandel Rørvik, Joker Austafjord og Norveg. 

Medlemmene får kalenderen gratis, enten ved å hente sitt eksemplar på Norveg eller de 

har fått den levert med «bud» i sin postkasse. Utenbys medlemmer skal ha fått den i 

posten. Kalenderkomiteen har bestått av følgende: Knut Grindvik, Nina G. Sæternes, Hans 

W. Hansen og Dagrun Strand Kvalø. 

 

• Årbok for Vikna kom i år ut som en fyldig dobbeltutgave for 2019 og 2020. Ved at 

Årbokkomiteen selv tok ansvaret for Redigering og Layout, ble produksjonskostnadene 

betydelig lavere enn for de seneste utgaver. Dermed vil årboka denne gang gå med et fint 

overskudd.  At boka har solgt godt, tar vi som et tegn på at stoffet er interessant og at boka 

fikk god omtale i lokalavisene. Årbokkomiteen har bestått av Nic Furu (redaktør), Sylvia 

Riise, Aud Fjellingsdal og Dag Hallvard Ystgaard. 

Prosjekter: 

• Digitalisering. For en god del år siden ble det inngått en avtale der Arild Jensen overdro 

rettighetene til lokalt, audiovisuelt materiale som han (Arild Jensen) hadde samlet gjennom 



ca. 50 år. Dette forelå i forskjellig format (lydbånd, kasettbånd og smalfilm). Det har lenge 

vært snakk om å digitalisere hele eller deler av dette materialet, og noen følere angående 

muligheter og pris hadde blitt sendt ut, uten at noe konkret var blitt gjort. Til tross for de 

begrensninger pandemien har satt, har vi nå kommet i gang med dette arbeidet, og det 

med «egen» hjelp. Nic Furu – som for øvrig har vært redaktør for Årboka – har kommet 

godt i gang med digitaliseringsjobben, og har hittil konsentrert seg om stoff fra revyer og 

show. 

Turer/arrangementer/møter: 

• Tur- og arrangementkomiteen fant at situasjonen med pandemi og nedstengning gjorde 

det problematisk å arrangere tur eller møter for medlemmene i 2020. Det er imidlertid 

gjort avtale om en tur til Kvalfjord i løpet av 2021.   

• Kulturminnedag: Vikna Historielag ble i sommer invitert av Nærøysund kommune til å 

delta på årets kulturminnedag, et arrangement som de gamle kommuner Vikna og Nærøy 

har pleid å arrangere hvert år i september. I lys av situasjonen med pandemien ble det 

bestemt at man i stedet for et større opplegg på en bestemt dag skulle forsøkte å spre 

denne aktiviteten på flere dager/steder utover høsten. Vikna Historielag ble med på denne 

«dugnaden» ved å arrangere et foredragsmøte på Norveg 3. november, der Sigmund 

Alsaker snakket om utviklingen av Rørvik som tettsted og by. Ca. 25 personer deltok. 

• Andre møter: Lederen deltok på årsmøtet til Namdal Historielag i Overhalla 29. februar. 

Det har også vært elektronisk kontakt flere ganger med NamdaL Historielag i forbindelse 

med bokprosjektet Namdalens Historie, bind 3 Nytida (fra 1837) som nå er kommet i gang. 

Det må være en av våre oppgaver i det kommende året å bidra til at dette prosjektet 

ivaretar Ytre Namdal på en tilfredsstillende måte. 

Sluttord: 

Medlemstallet, dvs. de som betalte medlemskontingenten, viser en liten nedgang, fra 78 i 2019 til 

72 i 2020.  

 

Rørvik, 15.01.2021 

Med hilsen styret i Vikna Historielag    

Tore Prestvik sign                Steinar Strand sign               

Michael Dahle sign       Einar Strand sign      Turid Møllersen sign  


