MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 28. oktober 2015
kl. 19:00 – 21:00

Til stede:
Styret
Anne Rita
Åse
Ingjar
Ole Hjalmar

Kolberg
Sørgård
Johnsen
Schulz

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund. Dagfinn Kolberg møtte
som årbokredaktør for å orientere om boka og opplegget rundt presentasjonen
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ORIENTERINGER
-

Anne Rita har også i høst hatt en del henvendelser fra folk som forsøker å
spore opp slekt i Meløy og hun forsøker å hjelpe folk videre så godt hun
kan. Blant annet har det vært spørsmål om slekt som skulle ha utvandret fra
distriktet til Amerika.

-

I forbindelse med spørsmål om slekt som var utvandret til Amerika, nevnte
Øystein Birkelund at Per Swensen skulle ha laget en fortegnelse over
utvandring fra Meløy og Rødøy basert på kirkebøkene. Anne Rita vil kontakte
Per for å høre om denne fortegnelsen er noe historielaget kan få tilgang til og
eventuelt vilkårene.

-

På grunn av mangel på tid nå i høst, vil Anne Rita prøve å få avviklet kurset
i slektsforskning i løpet av januar.

-

I år ankom årbøkene 23. oktober og de er nå kommet i hus og på lager. Vi
synes at bøkene også i år har fått ei fin utforming og med variert innhold.
Kalenderen er også på plass. Dagfinn har nå alt i boks vedrørende
lanseringen. Han vil i år forsøke å gjennomføre presentasjonen ved hjelp av
bilder. Underholdningen vil bli besørget av noen av de eldste i Glomfjord
skolekorps som vil gi noen musikalske innslag. Ellers vil et par elever fra
Glomfjord skole framføre en appell de holdt under frigjøringsjubileet tidligere
i år. Vi vil dele ut gratislodd til publikum, og gevinstene blir tre bokpakker.
Ellers satser vi på kaffekos og tid til litt prat.

-

Ole Hj tar seg av kontakten og utlevering av bøker til Meløy Libris. Anne Rita
har fått bestilling fra ARK Bodø og vil levere bøkene der i forbindelse med
jobbreise.
Åse skal levere til Bolga, Meløy og Støtt. Øystein Birkelund tar med det som
skal til Halsa og Svein Knutsen tar med det som skal til Engavågen. Bøker
til Reipå, Neverdal og Glomfjord tar vi sikte på å få sendt ut ved
lanseringen. Første salgsdag blir lørdag 14. november
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-
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Prisen blir er kr 300 for boka og kr 75 for kalenderen. Fra det tidspunkt at
boka blir lagt ut for salg (lørdag 14. november), settes prisen ned til kr 100
for årboka for 2014 og kr 50 for de øvrige utgaver vi har igjen. Ole Hj gir
beskjed om prisene til Meløy Libris og til hjemmesida (Unni).

SØKNAD FRA STIFTELSEN ”VERN AV MELØYGÅRDEN” OM
ØKONOMISK STØTTE TIL VIDERE RESTAURERING
I 2014 fikk stiftelsen et tilskudd på kr 100000 til restaurering av Allmuestua i Meløygården. Stiftelsen har planer om videre restaureringer og nå er det bankbygget det
gjelder. Vi har fått en søknad om et bidrag på kr 75000. Det skal skiftes vinduer og
kledninger også her, Det er lagt ved planer og kostnadsoverslag ved søknaden.
Søylene på dagens inngangsparti og inngang skal blant annet flyttes til veggen mot
tunet. Ellers er det planer om å få laget en egen inngang til arkivet vi disponerer i
kjelleren og dette prosjektet er anslått til ca kr 15000. Styret føler behov for mer
orientering om hvor langt restaureringsarbeidet i Meløygården er kommet, og skal
forsøke å få vår representant i stiftelsen, Kristin Tvenning Hansen, til å komme på et
styremøte for å orientere.
Vedtak:
Kostnaden til å få laget egen inngang til arkivet (kr 15000) kan vi bevilge nå. Når det
gjelder stønaden på kr 75000, føler vi at vi har behov for nærmere orientering og
siden beløpet er såpass stort, ønsker vi et eventuelt årsmøtevedtak på dette. Anne
Rita vil ta nærmere kontakt med lederen i stiftelsen for informasjon om vårt syn.
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IL GLOMFJORD (GLOMGUTTENS) 100 ÅRSJUBILEUM I 1918
Anne Rita har nettopp deltatt i et møte med idrettslaget der de første planene for
feiringen av jubileet har vært skissert. Laget ønsker å gi ut ei bok til jubileet og har
en del midler til dette selv. De er for tiden ute i markedet for å prøve og få tak i en
forfatter som er villig til å påta seg jobben med boka.
Vedtak:
Styret i historielaget vil tilby jubilanten å stå som utgiver av boka. I tillegg vil vi gi et
økonomisk bidrag slik vi har gjort til andre jubileumsbøker i Meløy. Bidragets
størrelse vil vi komme tilbake til senere.

Resten av møtetiden ble brukt til å telle opp bøker og kalendre som skulle ut nå.
Ole Hj Schulz
(referent)
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