MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 7. mai 2014
kl. 18:00 – 19:30

Til stede:
Styret
Anne Rita

Kolberg

Åse

Sørgård

Anfinn

Myrvang

Ingjar

Johnsen

Ole Hjalmar Schulz
Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Åshild Hammer Ursin.

17/14

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA
STYREMØTET DEN 12. MARS 2014
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste og referat fra forrige styremøte
enstemmig godkjent.

18/14

NYTT SIDEN SIST – ORIENTERINGER
-

Mail fra Oddleiv der han meddeler at det ordinære salget av årboka og arbeidet
rundt dette nå er avsluttet. Ellers melder han at han fra nå av ønsker å gi fra seg
forvalteransvaret for boka. Dette tar styret til etterretning og vil takke ham for den
store innsatsen han har lagt ned for årboksalget. Styret er enig om å overrekke
ham et gavekort for denne innsatsen på årsmøtet. (Anne-Rita ordner dette).

-

Sommerturen blir i år en busstur til Gildeskål med besøk på Oterstranda, Inndyr
og rundtur på Sandhornøya. Opplegget er utarbeidet av turkomiteen i samråd
med Gundersens minibuss service. (Åse orienterer nærmere på årsmøtet)

-

Frisklivsdosetten. Ole Hj orienterte fra oppfølgingsmøtet før påske og kunne
bla melde at bokpakkene vi gav til institusjonene i høst, er blitt svært godt
mottatt og brukes flittig. (Kan orientere nærmere på årsmøtet).

-

Redaktør av årboka. Anfinn har gitt beskjed om at årets årbok er den siste der
han står som redaktør. Vi har hatt følere ute og en person har vært kontaktet
og er i tenkeboksen. Vi må nå snarest ha en avklaring og eventuelt se om vi
kan finne en person som vil påta seg dette viktige arbeidet. Utgivelsen av
årboka er nok det største og viktigste arbeidet laget driver og som skaper
inntekter til de øvrige prosjekter vi involverer oss i.
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-

30 årsjubileet. Den offisielle markeringen vil finne sted under årboklanseringen
til høsten. Vi vil imidlertid markere litt på årsmøtet ved at vi denne gangen
serverer gryterett med kaffe og kake.

-

Årsmøtet - Ole Hj har bestilt møtelokaler og servering. I anledning jubileet,
har vi denne gangen bestilt gryterett med kaffe til servering. Styret mener
ellers at vi også bør ha et stykke bløtkake/ marsipankake til kaffen.
Kakebestillingen skal Ole Hj få gjort med hotellet.

SØKNAD OM Å FÅ BRUKE HISTORIELAGET SOM FORLAG VED
BOKUTGIVELSE
Bjarne Flaat er i ferd med å skrive og gi ut ei bok om Lahku Nasjonalpark. I den
anledning søker han historielaget om å få bruke laget som forlag for utgivelsen.
Styret er enig om å innvilge søknaden på de samme vilkår som andre forfattere/
utgivere av bøker har fått tidligere. Anfinn vil ta nærmere kontakt med Bjarne Flaat
og meddele styrets svar og hva vårt forlagsansvar innebærer.
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KYSTMESSE - STEINKAIMARKED
Vi bevilger også i år kr 2000 til dette tiltaket for bruk til plakater og annen bekjentgjøring.

21/14

HENRIK JACOBSEN – TJYV HENRIK
Som nevnt i tidligere styrereferat, har noen privatpersoner gått sammen for å se om
det kan gjøres noe mer ut av historiene og merittene rundt Henrik Jacobsen. Kan det
lages bok, skuespill med mer? Det første som er tenkt og som skal være en realitet til
årets steinkaimarked, er å få satt opp en skulptur av Henrik i Meløygården.
Skulpturen er bestilt, den blir laget i tre og den finansieres ved kronerulling blant
privatpersoner og eventuelt andre tilskudd. Historielaget bevilger kr 1000 til dette.

22/14

ET LITE STYKKE NORGE – I SAMARBEID MED NRK
NRK har planer om å lage et program om steder/ tiltak rundt om i landet som har
fått et visst glemselens slør over seg. Som bidrag fra Meløy, er vi enig om Steinkaia
på Meløy. Per Swensen har god kjennskap til historien rundt kaia, og Åse vil være
kontaktperson for saken.

23/14

INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET
Ved fristens utløp var det ikke meldt inn noen saker fra medlemmene. Styret har
tre saker som de ønsker behandlet på årsmøtet.
-

Nytt medlem fra historielaget i Stiftelsen Meløygården (styret vil fremme forslag).

-

Økonomisk godtgjørelse til styret og andre som utfører et arbeid for laget.
(styret vil komme med forslag).

-

Bevilgning til videre bevaring av Meløygården (styret legger fram forslag).
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FORBEREDELSE AV ÅRSMØTET (GJENNOMGANG AV ÅRSMELDING,
ARBEIDSPROGRAM OG ØVRIGE ÅRSMØTESAKER
Utkastet til årsmelding og arbeidsprogram ble gjennomgått og godkjent av styret som vårt
forslag til årsmøtet. Når det gjelder de tre sakene som styret selv har fremmet, har AnneRita og Ole Hj fått fullmakt til å formulere og ferdigstille styrets forslag.
Ole Hj vil ferdigstille årsmøtepapirene og oversende disse til Anne-Rita som vil få dem
mangfoldiggjort. Så får vi bare håpe på godt frammøte på årsmøtet.
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INNKREVING AV MEDLEMSKONTINGENT
Det har vært litt uklarhet og misforståelse når det gjelder kontingentinnkreving. Styret har
vært i den tro at dette ble utført av forretningsfører. Ingjar har sagt seg villig til å ta seg av
medlemslistene og være behjelpelig ved framtidige kontingentinnkrevinger.
Ole Hj Schulz
(referent)
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