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Til stede: 

Styret 

Anne Rita   Kolberg 

Åse   Sørgård 

Anfinn   Myrvang 

Ingjar   Johnsen 

Ole Hjalmar   Schulz 

 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund. Åshild Hammer Ursin og 
Roar Storjord hadde meldt forfall. Som leder for årboksalget, møtte Oddleiv Torsvik. 

 

 

1/14  NYTT SIDEN SIST- ORIENTERINGER 

-  Brev sendt til museet vedrørende tilskudd til reparasjon av ”Teisten”. 

-  Brev sendt til Meløyavisa vedrørende bruk av bilder fra kalenderen i avisa. 

-  Henvendelse fra Kristian Solhem som holder på med en mastergrad ved Universitetet i 
Bergen der han ber om hjelp til å skaffe opplysninger om oppdrettsanlegg i Meløy på 80 tallet. 
Anne Rita kunne gi ham masse opplysninger om det han etterspurte. 

-  Ny årbokredaktør/ medarbeider. Anfinn har hatt en prat med Dagfinn Kolberg om saken og i 
tillegg sendt ham en skriftlig henvendelse. Kolberg virker ikke helt fremmed for tanken, men 
har ennå ikke gitt noe svar. 

-  Det har vært møte i årboksamarbeidet i Salten, og vi er fortsatt med der. Leder her er 
Elisabeth Nilsen fra Saltstraumen, og de vil nå innhente nytt anbud for produksjon og trykking 
av boka. Den gamle avtalen gikk ut ved årsskiftet. 

-  Grunnlovsjubileet. Anne Rita er vårt medlem og vår kontaktperson i komiteen som styres av 
kommunen. Konsulent Knut Bakklund er leder her. Komiteen hadde møte den 16. januar, 
men vårt medlem fikk først innkalling etter at møtet var avholdt. Kommunen har ikke bevilget 
noe ekstra penger til dette. 

-  Anne Rita har hatt henvendelse fra Abel Notkevich (Foreningen for offentlige pensjonister) 
historielaget kunne arrangere en busstur til flymuseet i Bodø nå. Historielaget har tidligere 
hatt tur til flymuseet og vi arrangerer ikke noen slik tur nå. 

-  Kick–off for friskere liv (Frisklivsdosetten i Meløy). Ole Hj møtte på vegne av historielaget og 
orienterte litt fra kurset. Kort fortalt handler det om å tilføre beboerne i institusjonene en mer 
meningsfylt og aktiv hverdag ut fra sin situasjon. På kurset deltok ansatte, pårørende og 
frivillige. Hvordan kan vi sammen bidra til at dagen i dag skal bli den beste dag for beboerne? 

MØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERAT    

Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes 

onsdag, den 22. januar 2014 

kl. 18:00 – 19:30 
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2/14  SALG AV ÅRBOK OG KALENDER 

Til denne saken møtte Oddleiv som salgsleder og redegjorde for salget så langt. Den siste årboka ble 
trykt i 1400 eksemplarer og det er nok ut fra de senere års salg noe for høyt. Han anbefalte å gå ned til 
1300. Han begynner nå å få inn oversikt. 32 eksemplarer er gitt i gaver til bidragsytere og andre. 
Direktesalg/ småsalg under lanseringen og annet 23 eksemplarer. 77 bøker beholdes i rest hos selgere. 
Bakeriloftet skal det da være 264 eksemplarer. 

Når det gjelder kalenderen, ble den laget i 650 eksemplarer. Salget av denne har gått riktig godt så den 
er i ferd med å bli mangelvare. Gaver til bidragsytere og andre 30 eksemplarer. Pr dato skal det være ca 
10 stk igjen. Oddleiv anbefalte oss å gå opp til 700 ved neste utgivelse. 

Oddleiv fortalte ellers litt om hvordan salget har vært praktisert siden starten. Etter hvert er det utarbeidet 
skjemaer for utleveringer, retur og fakturering. Dersom andre står for utleveringer fra lager, er det viktig 
at salgsforvalteren blir orientert. Regnskapsfører sender ut faktura og følger med at innbetaling skjer. 
Direktesalg og gaver må også registreres i forhold til regnskapet.  Laget må ellers ha en kontaktperson 
som kan ta imot produktene og få dem plassert på Bakeriet. I år ble bøkene sendt med hurtigruta og 
transportert til døra av ekspedisjonens folk.  

 

3/14      TIDLIGERE UTGIVELSER AV BØKER OG KALENDER 

På et styremøte tidligere i høst ble det besluttet å prøve og få ut noe av lageret på produkter vi har på 
lager. Det ble besluttet å selge tidligere utgivelser for kr 50 unntatt krigsboka fra Neverdal og årboka for 
2012. Disse skulle selges for kr 100. I tillegg skulle alle skolene og institusjonene i kommunen få tildelt 
en bokpakke, noe som ble ordnet før jul. 

Vi har ellers en mengde kalendere fra forskjellige år liggende. Disse selges for kr 10. Anne Rita vil ordne 
med annonser om salget. Siden i høst, er det i småsalg solgt gamle bøker for ca 5000 kr. 

 

4/14   SALGSLEDER AV ÅRBOKA 

I avslutningen av orienteringen antydet Oddleiv at salgsansvaret for fremtidige årbøker kanskje burde  
overtas av nye folk. Salgssituasjonen ble kanskje litt spesiell i år, men det må vi nok bare skrive på 
kontoen med nytt styre med nye uerfarne folk som ikke var helt klar over rutinene her. Oddleiv bedyrer at 
dette ikke er årsaken til at han kanskje nå trekker seg. Oddleiv har hatt ei god og ryddig hånd om salget 
gjennom mange år, og styret vil gjøre en henvendelse om han kan ta ansvaret for forvaltningen av 
årboka også i 2014. Vi vil så langt det er mulig hjelpe til i forhold til bæring og transport dersom det skulle 
være nødvendig. 

Styret kan ta ansvaret for det gamle varelageret og prøve å få solgt ut mest mulig. Sekretæren får i oppgave 
å sende en henstilling til Oddleiv. 

 

5/14   NYERE SKOLEHISTORIE FOR MELØY 

I sin tid startet Meløy kommune arbeidet med å få samlet inn og eventuelt få utgitt skolehistorien i Meløy. 
En del arbeid skal være gjort, men økonomiske forhold for kommunen har gjort at det hele er lagt på is. 
Øystein Birkelund lurte på om dette var et prosjekt historielaget kunne ta over og videreføre. Han mente 
at Unni Torsvik hadde hatt en rolle i dette når det gjaldt innsamling av stoff og at hun måtte være en 
glimrende forfatter for å kunne fullføre arbeidet. Anfinn vil ta kontakt med henne for å høre om dette er 
noe hun kan tenke seg, diskutere økonomiske forhold rundt dette med mer. 

 

6/14   NYTT MEDLEMSBLAD 

Anfinn lurte på om det kunne være interesse for å gi ut nytt nummer av medlemsbladet. Han kunne 
Tenke seg å lage dette. Styret ble enig om at nytt medlemsblad lages og sendes ut med innkallingen til 
årsmøtet. Anfinn og Ingjar tar seg av dette. Viktig at bladet også blir sendt til Unni for å få det på 
hjemmesida. 
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7/14     HIFO - ABONNEMENT 

 Den norske historiske forening, Institutt for historie og religionsvitenskap Universitetet i Tromsø ønsker 
at laget skal tegne et abonnement på tidsskriftet. Det kommer med fire utgivelser i året og koster kr 300 
pr år. Styret er enig i at vi tegner ett abonnement. 
 

8/14     HONORARER FOR 2014 

Styret vil foreslå følgende honorarer for 2014: Leder kr 5000, regnskapsfører kr 4000, revisor                  
kr 3000, årbokforvalter kr 2000, styre og vararepresentanter kr 2000. 
 
 
Etter at møtet var slutt, ble overskuddslageret av årboka for 2013 båret opp på lageret vårt på 
Bakeriloftet.       
 
 
 

Ole Hj. Schulz 
(referent) 

 


