Møtereferat
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
tirsdag, den 31. januar 2017
kl. 17:30 – 19:30
Til stede:
Styret
Anne Rita
Kolberg
Åse
Sørgård
Ingjar
Johnsen
Øystein
Ursin
Ole Hjalmar Schulz
Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund og Roar Storjord.
1/17

ORIENTERINGER
-

Tilbud om kjøp av boken «Kirken i glemselens slør – søkelys på det norske kirkelandskapet i middelalderen». Ser ikke at vi har interesse av denne.

-

Fra Landslaget for lokalhistorie har vi fått beskjed om at det er slutt med tidsskriftet
«Heimen» i papirutgave. Den kan nå leses på nettet.

-

Historisk onsdag. Fra museet har vi fått oversikt over vinteren/vårens arr.
1. februar
8. februar
22. mars
5. april

2/17

: Hva kjennetegner et bevaringsverdig bygg? (Erling Nystad).
: Bygningsvern. Problemstillinger med sanering eller bevaring (Erling Nystad).
: Bygningsvern. Ørnes Handelssted (Karina Krogh).
: Bygningsvern. Vedlikehold og reparasjon i praksis (Erling Nystad).

-

Anne-Rita informerte litt om minner.no og anbefalte å gå inn og se på dette. Tema
nå dreier seg om lek.

-

En svensk forfatter holder på med et bokprosjekt han har kalt ”Norske øar”. Han
har fått oplysninger om ei Magda Holme som skulle bo på Kolsholmen. Åse vil
sjekke ut hva og hvor denne holmen er.

-

Redaksjonen rundt ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu” er på jakt etter nye
steder/ mennesker fra litt avsidesliggende forhold som de kan presentere. Kan ikke
komme på noe i Meløy i farten, men kanskje familien Sleipnes i Blokk kunne være
aktuell?

-

Det er betalt ut ca. kr 7.500 til stiftelsen ”Vern av Meløygården” nå i januar til
dekking av strøm.

-

Oppfordring om å komme med innspill/ stoff til årboka. Dagfinn har behov for det.
Han har også skrevet til tidligere skribenter og oppfordret om innslag.

SALG AV ÅRBOK OG KALENDER
Julesalget er nå avsluttet og restopplag er samlet inn fra de forskjellige salgsstedene. Så langt
er det solgt 863 bøker, mot 826 i fjor. Av kalendre er det solgt 523 mot 532 i fjor. Det viser at
salget ligger noenlunde likt med i fjor med kanskje litt økning for bokas del. Det viser at det
holder med å produsere 1000 bøker og 600 kalendere. Møtet ved-tok ellers å sette ned prisen
til kr 50 for årets kalender.
Ole Hj. gir beskjed til Libris og Unni.
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ÅRBOKSEMINAR I MELØY
I 2015 planla vi og inviterte til møte/kurs i årboksamarbeidet i Salten ute på Meløy. Vi hadde
kanskje den gang litt store ambisjoner og stort program som førte til at arrange-mentet måtte
avlyses grunnet dårlig påmelding. Vi er på nytt blitt oppfordret til å ta arrangementet i vår, noe
vi vil forsøke. Denne gangen blir det i Glomfjord og med en overnatting (fra fredag til lørdag).
Så langt ser vi for oss omvisning i Glomfjord, Jæra, Glomen, en tur ned til fabrikkanlegget i
Haugvik, Fykan og kraftverket der og kanskje en tur opp til demninga på fjellet. Foredrag,
bespisning og sosialt samvær på Info-senteret til Statkraft. Lørdag fortsetter med møte i
samarbeidet, faglige foredrag og Hydromuseet. Felles lunsj på hotellet før avreise.
Vi kan tenke oss å foreslå fredag 19. og lørdag 20. mai.
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ÅRBOKSAMARBEIDET I SALTEN
Tirsdag den 7. februar skal det være nytt møte i årboksamarbeidet. Her vil blant annet
representant fra Prinfo-Rønnes møte for å diskutere erfaringer rundt årets utgivelse av boka.
Dagfinn Kolberg møter som redaktør for boka og fra styret møter Øystein Ursin. De vil her
invitere til seminaret i Glomfjord og diskutere nærmere når det gjelder tids-punkt, og ellers ta
imot innspill som andre måtte ha.
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LANDSMØTE I LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE
I helga 5. – 7. mai skal det være landsmøte på Gjøvik. Åse har sagt seg villig til å repre-sentere
laget der.
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STIFTELSEN VERN AV MELØYGÅRDEN OG HHVORDAN LAGET STÅR I
FORHOLD TIL DENNE
I de senere år har vi følt en del uklarheter i forhold til oss og stiftelsen. Det har gått på leieavtale,
leiepriser, strømutgifter, drift med mer. Vi leier arkivlokaler i kjelleren, der en del privat og eldre
kommunalt materiale er lagret. Vi har på litt strøm for å kunne holde en temperatur på ca 15 –
16 grader året rundt. Vi synes det blir i drøyeste laget at vi skal bli avkrevd strømutgifter for et
forbruk på ca 30.000 kw/t pr år. Vi vet at kommunen har betalt et årlig tilskudd på kr. 50.000 til
stiftelsen.
Anne-Rita vil ha et møte med kommunens representant i stiftelsen, Greta Solfall, når hun tar fatt
som politiker i Meløy igjen. I etterkant foreslår vi et møte mellom stiftelsen, historielaget,
kommunens representant og Per Swensen for å få litt klarhet i avtaler og ansvarsforhold rundt
stiftelsen, leieavtaler og ellers driften av stiftelsen.
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INNKJØP AV BØKER
Historielaget vil kjøpe inn et eksemplar av boka til Torfinn Holmslet «Den stille fjerding – 50 år i
Meløy». Ole Hj. ordner dette. Vi vil også kjøpe inn et sett av «Gård og grend i Meløy». Åse
ordner dette.

Ole Hj. Schulz
Sekretær
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