MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 3. februar 2016
kl. 19:00 – 21:00

Til stede:
Styret
Anne Rita
Kolberg
Åse
Sørgård
Ole Hjalmar Schulz
Vararepresentantene var også innkalt, og her møtte Øystein Birkelund og Øystein Ursin.
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ORIENTERINGER
-

Historielaget har mottatt en gave på kr 10.000 fra Viggo Vatne. Anne-Rita
har sendt takksigelse til han for gaven.

-

Det pågår forhandlinger mellom Årboksamarbeidet i Salten og anbudstilbyderne
om ny kontrakt for to år for produksjon og trykking av årboka. Endelig avgjørelse
skal tas i et møte 4. februar og det kan se ut til at dagens produsent, Polinor, får
fortsette.

-

Slektsforskerkurset, som skulle avvikles lørdag 6. februar, er utsatt da kun tre
personer hadde meldt seg på. Det vil bli tatt opp igjen enten i slutten av februar,
eller i mars, og da kanskje på ettermiddag/kveldstid.

REGNING FRA STIFTELSEN VERN AV MELØYGÅRDEN OM
FORSKUDDSBETALING AV STRØM I ARKIVLOKALET
Fra stiftelsen har vi fått regning på forskuddsbetaling for strøm på kr 500 pr måned for
et helt år. Vi vil betale strømmen i ettertid og da etter en viss prosent av regningens
pålydende. Anne-Rita vil ta dette opp med leder i stiftelsen. Svein Knudsen skal få
beskjed om å betale ut kr 24.000, som er den årlige leia vi betaler for arkivlokalene.
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SALG AV ÅRBOK OG KALENDER
Ut fra den oversikten vi nå har, ligger salget av årboka noenlunde likt salget vi hadde i
fjor. Det har gått en del ned de siste årene. I tillegg til tidligere utsalgssteder, har vi i år
fått et par nye i Bodø, nemlig Notabene og Nordli på City Nord. Det største salget og
distribusjon til kunder utenfor Meløy, er det nok Meløy Libris som står for. Når det
gjelder kalenderen, er salget gått noe ned i år. Produksjon av boka 2015 ble satt ned til
1200 og 700 av kalenderen. Vi må nok ennå redusere antallet både av bok og kalender
en god del for å få det til å harmonere mer med salget de siste årene.
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ÅRBOKA SOM PRESANG TIL ALLE TIENDEKLASSINGENE I MELØY
FOR DET DET ÅRET DE BLE FØDT
Anne-Rita satte fram forslag om å gi ei årbok i presang til alle tiendeklassingene i Meløy
for det året de ble født. Dette forslaget sluttet styret seg til. Åse vil lage forslag til et
brev/hilsen som skal legges inn i boka.
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ARKIVET FRA KRISTIAN TVENNINGS VIRKE SOM JOURNALIST I
DIVERSE AVISER
I sin tid fikk historielaget overta bildearkivet etter KristianTvennings virke som journalist.
Nåværende styre har foreløpig ikke hatt kapasitet til å få gjort så mye med arkivet. I
samtaler med Tvenning og senest ved årboklanseringen i høst, er Tvenning skuffet over
at så lite har skjedd med arkivet fra vår side. Han får stadig spørsmål og henvendelser
fra folk vedrørende bilder i arkivet og vil ta gaven tilbake dersom historielaget ikke får
gjort noe med det. Tvenning antydet i samme samtale at han gjerne kunne være
behjelpelig i dette arbeidet såfremt helse og kapasitet tillot det.
Styret har ved flere anledninger snakket litt rundt saken uten at så mye har skjedd. På
siste styremøte hadde vi saken oppe igjen. Vi ser at arkivet er stort og at det ligger en
god del arbeid i å få arkivet systematisert. Her vil det være behov for å leie inn en person for å få arbeidet gjort for å få arkivet funksjonelt og tilgjengelig. Vi har nettopp mottatt en pengegave på kr 10.000 som vi kan tenke oss å bruke på dette. Styret vil foreslå
å spørre Dagfinn Kolberg om dette er et oppdrag han kan påta seg. Så snart vi har på
plass en person for oppdraget, vil sekretæren skrive og informere Tvenning.
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GRAVGÅRDSAKEN
Høsten 2013 ble historielaget gjennom media og henvendelse fra Meløy Grendelag
gjort kjent med hva som hadde skjedd og var i ferd med å skje på Meløy Gravgård.
Ifølge gravferds- og kulturminneloven, skal graver som er av historisk verdi, tas vare på.
Den gang ble det sendt en uttalelse til Meløy kirkelige Fellesråd med gjenpart til Fore og
Meløy Menighetsråd. I svar til historielaget ble vi bla tilbydd å være med på befaring på
gravgården, uten at dette så langt har funnet sted. I stedet har arbeidet fortsatt med å
merke graver uten festere, fjerne gravstøtter og slette graver. I begynnelsen av januar
skrev Anfinn Myrvang brev på historielagets vegne til kirkevergen med gjenpart til
Meløyavisa og Framtia. I avisene er det så kommet svar fra kirkevergen og fra Martin
Selstad, innehaver av Ørnes Begravelsesbyrå. Historielaget vil ta initiativ til et avklaringsmøte med vårt styre, kirkevergen, Meløy Kirkelige Fellesråd og representanter fra
kommunen. Vi vil invitere til dette møtet til onsdag 2. mars på Ørnes Hotell.
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CHRISTIAN WAATVIKS BILDESAMLING
I høst ga historielaget tilsagn om inntil kr 15000 i støtte for dekning av utgifter til å få
skrevet ut en del av bildene i bildesamlingen for utlegging på Meløy Bibliotek. Reidun Hals
er i full gang med arbeidet og har så langt fått lagt ut to permer. I tillegg legger hun stadig
ut nye bilder digitalt på sin hjemmeside. Hals og den øvrige families ønske er at bildene
skal bli tilgjengelig for flest mulig. Hun ønsker at folk, som har opplysninger, skal informere
henne om bilder som er ukjent for henne. Historielaget vil ta kontakt med Hals for å få
henne til å sende inn overslag over utgifter hun har hatt til utskrivingen så langt slik at vi
kan få gjort en utbetaling.
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PILEGRIM I NORD
I vår ble vi orientert litt om dette prosjektet. Planen går bla ut på å lage ei pilegrimsrute
langs den gamle jekteleia fra Trondenes til Nidaros. På veien langs kysten var det
spørsmål om kunne stille en del åpne kirker som pilegrimskirker. Fra vår side ble kirka på
Meløy utpekt som en slik kirke. I følge kart fra Pilegrim i Nord ser det ut til at Meløykirka vil
være ei av disse kirkene. I den forbindelse inviterer Pilegrim i Nord til seminar i Bodø
Domkirke onsdag 9. mars for å planlegge aktiviteter rundt de forskjellige stoppene på ruta.

Ole Hj. Schulz
sekretær
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