
Styremøte 10. januar 2017 kl. 19.00 hos Kjell Inge.
Til stede var leder Almar Arntzen, nestleder Turid Aksberg (forlot møtet kl. 19.30), Martha 
Samuelsen, Leif Normann Solhaug, Kjell Inge Nilsen og Olav Angelsen.

Sak 1/2017 KLARGJØR TIL ÅRSMØTE
Enst. vedtak:
Årsmøtet avholdes 26. februar kl. 18.00. Turid sjekker med Friisgården om møtet kan avvikles der.
Vi sender melding til valgkomitéen (Hans Trodal og Ragnhild Myklebust) om at de må framlegge for-
slag til representanter for de som er på valg:
Leder Almar Arntzen og styremedlemmene Kjell Inge Nilsen og Leif-Normann Solhaug. Dessuten 
forslag til revisor.

Sak 2/2017 ÅRBOK 2017 -  AVKLARING
Vi har ganske mye stoff klart allerede. Kjell Inge innkaller snarest til et møte med de som har sagt seg 
villig til å være med i komitéen.

Sak 3/2017 KALENDERKOMITEN
Det ble trykket 270 kalendere for 2017 i fjor, og det er nå bare en 4-5 eksemplarer igjen. Kalenderen 
har vært godt etterspurt.
Kalenderkomiteen bør innkalles til møte i løpet av januar for å starte arbeidet med utvelgelse av 
bilder til neste kalender.

Sak 4/2017 KIRKEGÅRDENE - REGISTRERING AV GRAVSTEDENE
Bakgrunn:
Gravstedsregistreringen gjør det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er grav-
lagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger når muntlige kilder eller nyere kirkebøker 
ikke er tilgjengelige.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:
a) Fotografering og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser.
b) Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) etter 
avtale med norske kirkeverger o.a.
c) Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre etter avtale med norske kirkeverger 
o.a.
Resultatene av alle delaktivitetene samles i en nasjonal gravstedsdatabase på Slekt og Datas server 
og tilgjengeliggjøres gjennom nettjenesten Gravminner i Norge. Tjenesten gjør det mulig å søke frem 
gravstedsinformasjon på personnivå fra databasen og vise fram et bilde av gravsteinen, dersom dette 
er lagt inn. Prosjektgruppen for gravstedsregistreringen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for 
hele virksomheten. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Inter-
nett er basert på innhentede tillatelser. 

Frivillig engasjement og dugnadsinnsats
Databasen er bygd opp av frivillige over tid og har i dag over 2,6 millioner registrerte poster og unike 
bilder av gravminner. Tilgangen til folketellinger og kirkebøker er begrenset i tidsrommet etter 1900. 
Gravminnebasen fyller dette tomrommet og har siden oppstarten i 2004 hatt over 100 millioner 
søk. Gravminner er under kontinuerlig arbeid og basen er ikke komplett. Gravminnedatabasen er et 
enormt dugnadsprosjekt. Bak Gravminner ligger tusenvis av timer med frivillig arbeid for å samle og 
tilgjengeliggjøre vår felles historie.

Enst. vedtak:
Vi tar opp saken til våren for å prøve å komme i gang med fotografering av gravstedene på Flakstad kir-
kegård. Kjell Inge opplyser at mesteparten av gravstedene på Fredvang kirkegård allerede er fotografert.



Sak 5/2017 HISTORISKE TURER
I år som i fjor har Lofoten Turlag bedt om fellestur. Denne er fastsatt til Søndag 7. mai fra Kilan til Nus-
fjordpollen over heia. Oppmøte i Kilan kl. 11:00.
Vi prøver også en historisk vandring i Fredvangområdet 11. juni kl. 11.00. Oppmøte på Draugenplassen.

Sak 6/2017 BYGDEBOKFONDET
Den felles bygdeboknemnda for Flakstad og Moskenes er avviklet, og Flakstad historielag har i brev til 
Flakstad kommune bedt om at midler innbetalt av Flakstad kommune til felles bygdebok for Moske-
nes og Flakstad godkjennes overført til Flakstad historielag til opparbeiding av digital bygdebok for 
Flakstad.
Kommunestyret behandlet saken 13.12.2016 og gjorde følgende vedtak:
1. Flakstad kommune vedtar at kommunens andel av innskutte midler til Moskenes og Flakstad byg-
debok, 190.500 NOK, overføres direkte til Flakstad historielag for bruk til digital bygdebok for Flak-
stad. 
2. Flakstad kommune avventer tilbakemelding fra Flakstad historielag vedrørende videre engasjement 
fra kommunens side mht. Arbeide med bygdebok for Flakstad.

Enst. vedtak:
Saken tas til etterretning, og Flakstad historielag vil arbeide for å komme i gang med denne saken.


