
 

Årsrapport 2021 

Året 2021 har vært et spesielt år for alle, og det gjenspeiles blant annet ved at det ikke ble avholdt 

årsmøte i 2020. En årsrapport for 2020 ble, imidlertid, skrevet og vedtatt av styret 20.oktober 2020. 

Det samme har årsregnskapet og budsjett for 2020. Det har blitt avholdt 3 styremøter i denne perioden, 

og laget har klart å opprettholde en god intern aktivitet på mail og telefon. 

Sittende styre i 2020-2021: 

Formann:                  Ulrik Kirkedam          velges for ett år om gangen 

Nestformann:            Eldbjørg Norvik Westbø   ikke på valg 2021 

Styremed./sekretær:  Alfhild Taraldsen                       på valg 2021 

Styremed./kasserer:  Svein Svenningsen                    på valg  2021 

Styremedlem:            Bente Hammer Knutsen    ikke på valg 2021 

Styremedlem:            Lars Christian Holmeide   ikke på valg 2021 

 

Arrangementer: Vår markering av 8. mai ble som vanlig gjennomført ved bekransning av bautaen 

over de falne under 2. verdenskrig på Hisøy kirkegård. 

Fotoutstilling Arendal bibliotek: Hisøy Historielag sammen med en del andre historielag i Arendal 

hadde ansvar for en større fotoutstilling på Arendal bibliotek der temaet var Andre verdenskrig. 

Utstillingen stod i hele mai måned og bildene befinner seg nå på Sandvigen festning og er utstilt der. 

Deler av styret var på en omvisning på Havsøya fredag 18. juni hvor Kristian T. Lorentzen orienterte 

oss om Havsøyas historie. 

Hisøy historielag var representert på «Åpen dag», Sandvigen festning i sept.21. som var meget godt 

besøkt. 

Fyrlykt: Hisøy historielag har vært i kontakt med kystverket med ønske om å overta en nedlagt 

fyrlykt. Fyrlykten er tenkt å plasseres på Stølsvigen. Saken er ikke avklart, og vi avventer et svar fra 

kystverket. 

Bokutgivelse: Boken «Krigs-og fredsminner» på Hisøy ble lansert på Stølsvigen 21.juni 2020. På 

grunn av pandemien har ikke salget vært som forventet, men boken blir fortsatt etterspurt. Det 

arbeides nå med en ny bok som forhåpentligvis vil være klar i løpet av 2022. 

Kalendersalg: Hisøy historielag skal, som vanlig, selge kalendere. Salget startet ultimo oktober og er 

godt i gang. 

Hisøy Historielag har totalt 280 medlemmer hvor 6 æresmedlemmer. Søren Chr. Christensen, Turid 

Taraldsen,Tore J. Claussen, Eldbjørg Nordvik Westbø, Ulrik Sissener Kirkedam og Bjørg Olsen. 

Hisøy Historielag har over 50 livsvarige medlemmer, 

Kontingent er kr 200 og livvarig medlemsskap er 2500kr. Styret foreslår uendret kontingent. 

Årsmeldingen er lagt frem for styret 9. nov. 2021 og legges frem på årsmøte den 25.nov for 

godkjenning. 

 

Ref. Alfhild Taraldsen                                     Behandlet av styret 9.nov 2021 


