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Til stede: 

Styret 

Anne Rita  Kolberg 
Åse  Sørgård 
Ingjar   Johnsen 
Øystein Ursin 
Ole Hjalmar  Schulz 

 
Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund. I tillegg møtte Dagfinn 
Kolberg som redaktør for årboka. 

 

19/16  ORIENTERINGER 
- Årboka blir sendt fra trykkeriet den 03. november og skal en tur innom Mosjøen før 

videre utsending. Vi er lovet å ha boka her til fredag 11. november. Den skal leveres 
på Nord Cargo på Ørnes. 

 - På grunn av at hotellet hadde lagt opp til annet arrangement fredag den 18. november, 
blir bokslippet fredag den 11. november kl 18.00 på Ørnes Hotell. I tillegg til bok- og 
kalenderslipp, blir det litt underholdning med barne-/ungdomskoret fra Glomfjord. I 
tillegg har Dagfinn en liten video fra Meløy opptatt i 1961. Muligens får vi også sett 
«Meløy, den stille fjerding». Det blir også utlodning og servering. 

 - Anne-Rita har hatt kontakt med lederen for stiftelsen Vern av Meløygården og de er 
blitt enig om å få montert en minusmåler på strømkursen til arkivlokalet slik at vi 
betaler for den strømmen vi bruker. Ellers er det tatt opp at henvendelser fra 
stiftelsen til historielaget skal skje gjennom vår representant i stiftelsens styre. 

 - Historielaget har en andel i båten ”Frøyskjær”. I den forbindelse var vi invitert til et 
møte for å diskutere båtens videre skjebne og Ole Hj møtte fra oss. Kystlaget er 
kommet til et punkt at de lite ser seg i stand til å ivareta båten videre. Et medlem i 
kystlaget kan tenke seg å kjøpe/ overta båten. Da dette er en såkalt strukturbåt, er det 
ikke bare å foreta et salg. Det stilles krav til den nye eieren og fiskeridirektoratet må 
godkjenne et slikt salg. Andelshaverne gav styret i kystlaget mandat til å arbeide 
videre med saken. En så videre på at båten kunne forbli i Meløy og benyttes slik den til 
nå har vært brukt. Pris/ vilkår har ikke vært diskutert. En mulig annen løsning vil være 
kondemnering, men dette er en kostbar affære og båten er for god til en slik løsning. 

- En person fra Sverige har hatt som oppgave å skrive bok om øyer i Sverige og 
Danmark. Vedkommende har nå planer om å skrive bok om de norske øyer. I den 
forbindelse har han henvendt seg til Anne-Rita. Øyene skal ha hatt bosetning og 
ikke bruforbindelse. Anne-Rita vil gi han et svar om at vi skal se på saken og 
eventuelt komme med mer senere. 

Møtereferat 

Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes 

tirsdag, den 01. november 2016 

kl. 19:00 – 20:30 
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- I forrige styremøte bevilget vi kr 7000 til Aina B Sandviks prosjekt om bakstehus 
med steinovn. Anne-Rita har hatt ny kontakt med Sandvik. Vi vil få en artikkel til 
årboka om byggeprosessen og Dagfinn vil prøve å følge opp dette med bilder.  

 (Se styresak 18/16). 

 

20/16   OPPTRYKK AV HEFTET ”MERKEPLIKTIGE FISKEFARTØYER”. 
 Merkepliktige fiskefartøy i Meløy (styresak 17/16). Vi vedtok sist å få trykt opp noen 
eksemplarer av dette heftet. Vi har fått pris fra Kopisentralen på rådhuset og de skal 
ha kr. 2.880,- pluss moms for trykking og kr. 552,- pluss moms for innbinding og dette 
er da prisen på 24 eksemplarer.  

Vedtak:  

Vi får opptrykt 24 eksemplarer i denne omgang. 

 

21/16   «DEN STILLE FJERDING» 
   I sin tid ble det laget en video med tittelen «Den stille fjerding». Da dette formatet er 

gått ut for lenge siden (VHS), har vi sett på muligheten for å ta vare på denne 
videoen ved å få konvertert den over til DVD. Vi har fått tilbud fra Yngve Brox Gull-
bjørnsen på jobben. Han skal ha kr. 200,- for det første eksemplaret og så kr. 100,- 
for de øvrige.    

   Vedtak: 

   Vi bestiller i første omgang 7 eksemplarer slik at vi får sett på den og så får vi 
vurdere om vi skal bestille flere. 

 

22/16    ÅRBOKSAMARBEIDET I SALTEN 
    Den 30. november skal det være møte i årboksamarbeidet i Salten og Dagfinn 

skal møte. Det er også mulighet for andre å delta. Styret vedtar at vi fortsetter 
samarbeid og medlemskap her. 

 

23/16    PRIS FOR ÅRBOK OG KALENDER  
Det viser seg at kostnadene rundt utgivelse av bok og kalender stiger så derfor er vi 
nødt til å foreta ei justering av utsalgsprisen. Prisen for årboka blir fortsatt kr. 300,- , 
men prisen på kalenderen må vi sette opp til kr. 100,- . Da er vi kommet til et nivå 
de fleste naboene har hatt som utsalgspris i flere år. 

 
 
 

Ole Hj. Schulz 
Sekretær 

 
 

 


