MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 30. mars 2016
kl. 19:00 – 21:00

Til stede:
Styret
Anne Rita

Kolberg

Åse

Sørgård

Ingjar

Johnsen

Ole Hjalmar

Schulz

Vararepresentantene var også innkalt, og her møtte Øystein Ursin.
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ORIENTERINGER
-

Invitasjon fra Kirkevergen i Meløy om befaring på Meløy gravgård fredag
den 8. april. Fra historielaget vil Åse Sørgård, Ingjar Johnsen og Øystein Ursin
kunne møte. Disse tar nærmere kontakt med hverandre.

-.

Anne-Rita har kjøpt inn til samlingen vår Aftenpostens månedsmagasin for januar.
I dette nummeret er det bla en fyldig reportasje om Operasjon Muskedunder.

-

Laget har mottatt Oscar Bergs masteroppgave om rekruttering til industristedet
Glomfjord fra 1946 og utover.

-

Seminar om krigsminner i Salten skal arrangeres onsdag den 20. april på Klungset
Leir på Fauske. Kurset er beregnet på kommunale representanter og representanter fra historielagene. Vi vil prøve å få sendt delegater.

-

Arbeidet med å få registrert og skannet bilder og artikler fra arkivet til Kekkan er nå
kommet i gang.

-

Dagfinn Kolberg etterlyser artikler til årboka, så vi får håpe at aktuelle skribenter
hiver seg rundt og får skrevet noen.

-

Ole Hjalmar Schulz minner også om bilder til kalenderen. Vi er avhengig av både
bilder og artikler dersom vi fortsatt skal kunne gi ut årbok og kalender. Mangler
særlig bilder fra Reipå, Neverdal, Enga/ Halsa området, men mottar selvsagt
bilder fra hele Meløy.

-

I vinter har vi gitt et eksemplar av årboka for det året de ble født til alle tiendeklassingene i Meløy. Dette er blitt veldig godt mottatt. Vi skal fortsette med
denne aktiviteten framover.
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INNKJØP AV LAGRINGSMEDIA OG BILDEBEHANDLINGSPROGRAM
I et kontaktmøte via e-post, har styret vedtatt å bevilge penger til innkjøp at tre eksterne
harddisker med stor kapasitet. Diskene er nå ankommet og tatt i bruk. Den største skal
brukes til årboka, en til bilder og en til skanning av artiklene til Kekkan.
Vi ser også behovet for et skikkelig fotoprogram med søkefunksjon, redigeringsfunksjon,
arkivopplegg, tekst med mer.
Styret vedtar at Fotostation fotoprogram blir innkjøpt. Dagfinn Kolberg vil undersøke litt
rundt dette og foreta innkjøpet.
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SALG AV ÅRBOK OG KALENDER
Når det gjelder årboka, er salget om lag som i fjor. Når det gjelder kalenderen, er det
solgt en del mindre enn tidligere. Det har de siste årene vist seg at vi blir sittende med
for stort restlager.
Styret vedtar å sette ned opplaget av årboka til 1000 og kalenderen til 600 eksemplarer
for neste utgivelse.
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FORBEREDELSE AV ÅRSMØTET 2016
Årsmøtet avholdes onsdag den 11. mai kl 18.00 på Ørnes Hotell.
Anne.Rita Kolberg bestiller lokaler og servering. Ole Hjalmar Schulz ordner med annonse
til Framtia og Meløyavisa. Ole Hjalmar sender også brev og medlemsfortegnelse til valgkomiteen. Ole Hjalmar hadde laget et utkast til årsmelding som ble gjennomgått. Ellers
fikk vi laget forslag til arbeidsprogram for neste periode.
Anne-Rita kontakter Svein Knutsen vedrørende regnskapet.
Vi har mottatt søknad om økonomisk støtte til fortsatt restaurering fra stiftelsen Vern av
Meløygården. I den forbindelse ønsker styret ei orientering om «rikets tilstand» fra vår
representant i stiftelsen, Kristin Tvenning Hansen, før eventuelt tilskudd kan bevilges.
Vil prøve å få denne redegjørelsen til årsmøtet.
Anne-Rita Kolberg vil fremme et par saker fra styret til årsmøtet. Vi vil ellers prøve å få
lagt ut årsmøtepapirene på hjemmesida vår slik at interesserte kan finne dem der i
forkant.

Ole Hj. Schulz
Sekretær

Styret, eller noen fra det, vil litt senere på våren ta et arbeids-/ryddemøte på lageret og i lokalene våre.
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