
 
 

 

 

 

 

Til stede: 

Styret 

Anne Rita    Kolberg 
Åse   Sørgård 
Anfinn  Myrvang 
Ole Hjalmar    Schulz 

Ingjar Johnsen fra styret og alle vararepresentantene hadde meldt forfall. 

 

 34/14  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE  

Dette møtet var i utgangspunktet ment å være et arbeidsmøte for å få arbeidet med arkivet vårt i gang og 
ellers skulle vi ha kontakt med representanter for Stiftelsen Meløygården. Det var ikke sendt ut sakliste på 
forhånd, men ingen hadde merknader til noen saker leder la fram og som vi skulle behandle.  

35/14  ORIENTERINGER 

-  Stiftelsen Meløygården. På årsmøtet i mai ble det vedtatt å bevilge inntil kr. 100.000 i støtte til restaurering/ 
reparasjoner ut fra gitte forutsetninger. Stiftelsen har fått finansiering på arbeidet som nå er tenkt utført. Det 
er nå levert nye vinduer til Almuestua og regninga for disse, har historielaget betalt (ca  kr.80.000). Det står 
nå igjen kr 20.000 av vår bevilgning som foreløpig ikke er benyttet. 

-  Søndag 10. august hadde historielaget en meget vellykket tur til Gildeskål. Referat fra turen og bilder sendes 
til Unni for utlegging på vår hjemmeside. På turen ble det drevet aktiv vervekampanje, og flere har meldt seg 
inn i laget, også med livsvarig medlemskap. 

-  Kulturvernprisen. Lørdag den 23. august var en del fra styret på Svartisen Gård hos Karin og Steinar Johansen 
for å overrekke kulturvernprisen. Det vil også bli ei markering under boklanseringen senere i høst. 

 36/14  FONDALARKIVET 

Den 12. desember 2012 fikk Helene Børsting og Anfinn Myrvang overlevert en bag med brev og fotografier fra 
Tormod Venvik og fikk samtidig låne nøkler til begge husene og fikk slik anledning til å ta en del bilder. 
Papirene befinner seg nå hos Helene Børsting for scanning før eventuell oppbevaring hos historielaget. Hun 
har i ettertid vurdert at materialet kanskje burde få ei tryggere registrering.  I den anledning har hun kontaktet 
Gunnerusbiblioteket i Trondheim, del av NTNU, og fått en avtale med universitetsbibliotekar der. Hun ber med 
dette om historielagets tillatelse og tillit til å transportere materialet til Trondheim og få det vurdert der, men 
hun vil påpeke at materialet er gitt Meløy Historie-lag, og at det forventes returnert dit. Anfinn Myrvang orien-
terte om saken og anbefalte at Helene Børsting fikk ta med materialet til Trondheim. Dette gikk styret enstem-
mig inn for. Dersom Gunnerus ikke ser verdi i å bevare arkivet hos seg, forutsetter vi at det blir oppbevart i 
Meløy Historielags arkiv på Meløy. 

37/14   LEIEAVTALE FOR ARKIVET 

Fra Stiftelsen Meløygården har vi mottatt forslag til ny leieavtale. Blant annet vil den årlige leieprisen være på 
kr. 24.000, som betales forskuddsvis. Forslaget ser for så vidt greit ut, men vi ønsker et tillegg som tar opp 
dette med nøkler, (hvem har/skal ha nøkler?), adgang til arkivet, utleveringsrutiner, temperatur og fuktmåling. 
Dette er ting vi må ha i orden for å få lov til å drive arkivet. Anne-Rita vil lage et tilleggsforslag som 
presenteres stiftelsens styre.  

 

 

MØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERAT    

Styremøte i Meløy Historielag på Henrikhålla kro på Meløy 
lørdag, den 13. september 2014 

kl. 11:30 – 18.30 



 38/14  NY REDAKTØR FOR ÅRBOKA 

Anfinn Myrvang har ved flere anledninger hatt kontakt med Dagfinn Kolberg for om mulig å få han til å overta 
redaktøransvaret. På forrige styremøte sa Øystein Ursin seg villig til å være korrekturleser dersom Kolberg 
tok redaktørjobben. Til styremøtet forelå det brev fra Dagfinn at han kunne tenke seg oppgaven og rede-
gjorde for hva han måtte ha i økonomisk kompensasjon. Han er momspliktig og vi må derfor legge ut moms, 
men den vil vi senere få tilbake. Styret er glad for at redaktørspørsmålet ser ut til å være i havn. Vi vil skrive 
et brev til Dagfinn Kolberg om at han fra årbok 2015 er den nye redaktøren og der vi vil komme med vårt 
tilbud til ham. Redaktørskiftet vil markeres på årbokslippet. 

39/14  PRESENTASJON AV ÅRBOK OG KALENDER 

Bokpresentasjonen blir fredag den 14. november kl 18.00 på Ørnes Hotell. Lokaler er bestilt. Anfinn har hatt 
kontakt med Åshild om mulig innslag. Anfinn har også et par følere ute når det gjelder musikalske innslag. 
Siden vi har 30 årsjubileum, vil vi i tillegg til rundstykker ha jubileumskake. 

40/14  PRIS FOR KALENDER OG ÅRBOK 

Ole Hj kunne fortelle at kalenderen var bestilt og ville være levert innen den 26. september. Styret vedtok at 
utsalgsprisen blir 75 kr. Årboka vil også i år koste   kr 300. 

41/14  INNKJØP AV LOKAL LITTERATUR – SLEKTSBØKER MED MER 

Ole Hj foreslo at historielaget burde kjøpe inn lokal litteratur som blir produsert i Meløy. Styret vedtok at det 
kjøpes inn 2 eksemplarer av utgivelser, ett for arkivet og ett som oppbevares i våre lokaler på Ørnes (eks.: 
Bjørg Linviks bok, Oddleivs bok med mer). 

42/14  MØTE MED REPRESENTANTER FRA STIFTELSEN MELØYGÅRDEN 

I tillegg til vårt styre møtte Kristin Tvenning Hansen og Ellinor Skaret fra Stiftelsen Meløygården. Vi ble orien-
tert om hvilke bygninger stiftelsen hadde ansvar for, hva som er gjort og hva som nå skal gjøres og som 
stiftelsen har fått penger til. I tillegg ble det snakket litt rundt det som vi mener bør være med i en ny leieavtale 
for arkivet. Anne-Rita vil lage et forslag til tillegg som oversendes styret for stiftelsen. Det ble ellers opplyst at 
stiftelsen hadde solgt tilbake Helgesenhuset til familien Helgesen som selv vil restaurere og ta vare på huset. 
Til slutt var det befaring av husene, og mye er utrettet, selv om det står mye igjen. Anders Larsa-huset er 
ferdig restaurert utvendig med vinduer, bordkledning og taktekking, og en er nå begynt inne. Her er det planer 
om å lage et kontorfellesskap for utleie. I Almuestua skal vinduene skiftes, samt en del bordkledning.  I andre 
etasje er det innredet ei trivelig leilighet som er leid ut. I første etasje skal det innredes ei lignende leilighet for 
utleie. På bankbygget er det meningen å skifte vinduene og anlegge en ny fasade med søyler inn mot tunet. 
Fasaden blir «falsk», inngangen skal ikke flyttes, men nyfasaden vil pynte opp bygget og kan brukes som 
friluftsscene. 
Det ble ellers opplyst at stiftelsen nå hadde finansiering for det som nå skal gjøres i form av forskjellige tilskudd 
og lån. 
 
43/14 ARBEID I ARKIVET 

   
Dette styremøtet var også lagt opp som et arbeidsmøte der vi skulle rydde litt og få startet opp arbeidet med 
arkivet. Åse Sørgård skal ta seg av driften. Anfinn kunne gi gode råd om hvordan arbeidet videre kunne skje 
og til slutt fikk vi båret ut en del rask. Det er kjøpt inn ny PC med skriver til arkivet, som Åse vil bruke til 
registreringen. 

Til slutt var det en visningsrunde rundt om å Meløy. Vi vil til slutt takke Åse og personalet på Henrikhålla Kro 
for nydelig servering, godt møtelokale og en trivelig dag. 

 
Ole Hj Schulz 

(referent) 


