
Den 27. september 2016 kl. 20.00 ble det holdt styremøte på Ramberg hos Kjell Inge.
Til stede var: Almar Arntzen, Turid Aksberg, Martha Samuelsen, Leif-Normann Solhaug, 
Kjell Inge Nilsen og Olaf Angelsen.

Sak 9/16. Årbokkomitéen
Enst. vedtak:
Disse har svart og kan være med i komitéen: Asgeir Rottem, Karin Fredriksen, Asbjørn Johansen, 
Alice og Svein-Tore Larsen. Kjell Inge kaller inn til første møte 12. oktober kl. 19.00.

Sak 10/16. Medlemsmøte
U.L. Lysbøen har fått kopi av en smalfilm fra Tor Arne Bjerke. Filmen har hans far satt sammen av 
opptak i perioden 1959-1964 da han var lærer ved realskolen på Lungård. Temaet var de fire 
årstidene i Lofoten, med opptak hovedsaklig fra Fredvang og Ramberg. Lysbøen vil vise denne 
filmen gratis ved anledning. Lysbøen har henvendt seg til Historielaget med spørsmål om et felles 
arrangement der visning av filmen inngår.
Enst. vedtak:
Styret synes idéen er god, og samarbeider gjerne om et arrangement. Dette bør kunne skje i løpet av
første halvdel av oktober, foreslår fredag 14. oktober. Vi vil der fortelle om det laget har gjort siden 
oppstarten i april og hva som er planene fremover. Flakstadkalenderen 2017 kan selges og 
medlemskap tegnes. Videre vil vi ha et foredrag hvor vi forteller om opphavet til en del stedsnavn i 
Flakstad med bilder fra noen av stedene.

Sak 11/16. Fotovisning på Solhøgda
Må være en tirsdag.
Enst. vedtak:
Almar og Olav tar seg av dette etter avtale med betjeningen på Solhøgda. 18. eller 25. oktober.

Sak 12/16. Støer, naust og jordkjellere
Enst. vedtak:
Vi lager et skjema for registrering av steder og bilder for utdeling til de som ønsker å foreta 
registrering.

Sak 13/16. Kjøp av prosjektor
Enst. vedtak:
Kjell Inge foretar innkjøp av prosjektor som er brukbar til vårt formål.

Referatsak
Lagets representant i den kommunalt oppnevnte Bygdeboknemnda, Leif-Normann, orienterte om at 
på møte i nemnda 25. september var det vedtatt å dele denne i en Flakstad og en Moskenes-del. 
Dette må behandles av begge kommunene, og vi avventer kommunenes avgjørelse før vi foretar oss
noe i saken.


