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Årsmelding for 2016.
Etter årsmøtet i Kvam konstituerte styret seg. Kari Fedt Haugsbakk heldt fram som kasserar,
Jorunn Kambo er skrivar og Mikal Heldal heldt fram som formann. Kaare Malkenes har styrt
heimesidene våre og kommunikasjonen til lokallaga går nå via heimesidene. Det har vorte
drøfta- og vedteke i styret at HS skal ta i bruk face book. Dette har me ikkje fiitt til, men det
er eit mål inneverande år.

Årsmøtet og lokalhistoriske dagar i HS vart halde i Kvam med Kvam soge- og
kulturminnelag som vertskap. Eit innhaldsrikt og triveleg møte. Frammøtetvar bra og det var
eit rikhaldig kulturprogram me vart presenterte for. Takk til Kvam soge- og kulturminnelag.
Os sogelag melde seg inn i2016 - ei gladmelding som er grunnen til at me no kan samlast på
Os. Elles er medlemsmassen relativt stabil - for oversikt sjå heimesidene. Elles er
rapporteringa om endringar styra for lokallaga ei viktig sak - det gjeld både for oss og for
Landslaget for lokalhistorie.

Turopplegget dette året gjekk i vasken - bokstaveleg talt. Flaum i Jorviksenteret, York, gjorde
sitt til at senteret ikkje vert opna att før i2017.
Kurset i Word Press som var planlagt halde 27 . oktober, i Bergen, fekk for fii påmelde og
måtte avlysast.
Kurs i treskolaging har vorte vidareført og Hordaland sogelag vil takka Helge Hisdal,
Samnanger historielag, for framifrå arbeid med å formidla handverket og tradisjonar til både
gamle og unge kring i fylket.

Hordaland sogelag, saman med Rogaland historielag, stod attom eit seminar om
husmannsvesenet som vart arrangert i tilknyting til arrangementet som Landslaget for
Lokalhistorie skipa til i Bergen 4.-6. nov. d.å. Seminaret om husmannsvesenet var eit
dagseminar 4. nov., med 7 framifrå føredrag.

Hordaland sogelag samla i2016 sogeskrift frå medlemslaga og presenterte ein produksjon på
om lag 2500 sider lokalhistorie for Kultur, idrett og regional utvikling (KIRU) tysdag 10. mai
2016 ph Fylkeshuset. Dette var ein lekk i arbeider for å fii til ei sekretariatsordning for
Hordaland sogelag. Dette vart følgt opp med ein søknad om kr 150.000 til dette føremålet.
Søknaden vart avslegen.

Av andre ting me ikkje lukkast med dette året, var bfapilplass eit manus knytt til
lokalhistorisk oversyn over artiklar om fiske og fangst. Materialet er stort sett samla, men det
ligg ein del arbeid i redigering etc.
Økonomien i laget er bra - fylkestilskotet har no stogga opp på kr 37.000 og dette betyr at me
ikkje har økonomi til å fii til ei ordning med sekretær i |øna deltid. Det laget kan gjera er å
utvikla kurstilbodet, men då på område som medlemslaga ser nytte av. Me kan kanskje sjå på
auka medlemskontingent, men for å ffi aksept for det må me opp på eithøgare aktivitetsnivå.
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