Møtereferat
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 21. september 2016
kl. 19:00 – 20:00
Til stede:
Styret
Anne Rita
Kolberg
Åse
Sørgård
Ole Hjalmar Schulz
Ingjar Johnsen og Øystein Ursin hadde meldt forfall.
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16/16

ORIENTERINGER
-

Sommerturen til Sjønstå og Sulitjelma fant sted lørdag 20. august med full buss fra
Meløy. Tilbakemeldinger fra deltakerne bærer bud om en vellykket tur og et godt
opplegg. Økonomisk må en også si å ha truffet godt da de økonomiske utleggene
for laget vil bli på ca 1000 kr ut fra den oversikten vi har i dag.

-

Når det gjelder årboka, er den levert til Printfo, men Dagfinn synes det går litt tregt
å få tilbakemelding fra dem. Dersom han ikke hører noe innen 23.09, vil han ta
kontakt med firmaet.

-

Når det gjelder stiftelsen Vern av Meløygården, har historielaget et medlem i
stiftelsens styre. Henvendelser fra leder i stiftelsen, eller fra styret til styret i
historielaget, skal gå via vår representant i stiftelsens styre og ikke dirrekte til leder
eller styremedlemmer i historielaget. Ellers er det ønskelig at det blir satt opp en
egen minusmåler for strøm i arkivlokalene vi leier av stiftelsen. Anne-Rita vil sende
en mail til styret i stiftelsen om dette.

-

Det blir nytt styremøte i oktober for å gjøre de siste planleggingene til bokslippet.

ÅRBOK OG KALENDERSLIPP
For å være sikker på at bøker og kalender er levert, arrangeres bokslippet fredag den
18. november på Ørnes Hotell etter vanlig opplegg.
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OPPTRYKK AV HEFTET MERKEPLIKTIGE FISKEFARTØYER I MELØY
Fra blant annet Meløy Libris, er det kommet spørsmål om mulig opptrykk av heftet. Vi
har gjort visse undersøkelser og kan få arbeidet gjort på Kopisentralen i Meløy. Filene
til heftet skal være elektronisk lagret. Dersom de er lagret på cd, skulle saken være
grei. Er de lagret på disketter, sliter vi. Styret vedtar at det blir trykt opp 20 hefter på
Kopisentralen dersom filene er lagret slik at de lar seg lese. Slik vi ser det nå, må vi ha
en utsalgspris på ca kr 250 pr hefte, men får sette prisen endelig når vi har fått eksakt
oversikt over hva produksjonsutgiftene vil bli.

1
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SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING AV BAKEROVN
Aina Sandvik på Ørnes har lenge drømt om å kunne formidle noe av den kulturen hun
hørte om og opplevde som barn. Familien holder på å innrede et hus i hagen som de vil
innrede med bruksting fra ca 1850 og utover. Dette huset skal framstå som et gammelt
eldhus. I huset skal det være en bakerovn murt av gammel teglstein og lokal leire slik
det ble gjort i gamle dager. De har fått murer som har ferdigheter og kunnskaper til å
bygge en slik ovn og arbeidet vil foregå i uke 43 og 44.
Hensikten med dette prosjektet er å synliggjøre gode eksempler på levende tradisjon og
historie og kanskje kunne inspirere andre. Hun ser ellers for seg at det kanskje kan være
aktuelt med samarbeid med barnehager, skoler, eldreomsorgen, husflid med mer. Ovnen
vil stå i Ørnes i mange tiår og kan være til glede for kommende generasjoner.
Arbeidet med ovnen er så spesielt at det kan være interesse å få dokumentert det som
skjer i byggeprosessen for å kunne bruke det i historielagets årbok. Styret finner at dette
prosjektet faller inn under historielagets formål og vil støtte det økonomisk med kr 7.000.
Vi ønsker en artikkel om prosjektet til årboka, gjerne illustrert med bilder.

Ole Hj. Schulz
Sekretær
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