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Til stede: 

Styret 

Anne Rita  Kolberg 
Åse    Sørgård 
Trond   Mikkelborg 
Ole Hjalmar   Schulz 

 

Øystein Ursin var forhindret fra å møte. Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein 
Birkelund og Per-Hogne Jensen. Roar Storjord var forhindret fra å møte. 

 

12/17 ORIENTERINGER 
  Anne-Rita ønsket velkommen til nytt styremedlem, Trond Mikkelborg, og ny vara, Per-Hogne 

Jensen. 

 - Anne-Rita har ordnet opp med Brønnøysundregistrene etter årsmøtet og meldt inn det nye 
styret. 

 - Anne-Rita redegjorde for årbokseminaret vi arrangerte 19. og 20. mai i Glomfjord. Foruten 
deltakere fra vårt styre, møtte det utsendinger fra Steigen, Sørfold, Fauske, Saltstraumen 
og Gildeskål. På grunn av sykdom og bilhavari, måtte delegatene fra Beiarn melde avbud. 
Seminaret startet med tur rundt om til forskjellige steder og severdigheter i Glomfjord. 
Denne var interessant både for våre tilreisende gjester og oss her fra Meløy. Dagen ble 
avsluttet med middag på Glomfjord Hotell.  

  Lørdag morgen møttes vi på Industrimuseet der vi fikk dyktig omvisning av Aase Flaat og 
Terje Benjaminsen. Innslaget skapte så stor interesse at tidsrammen som var satt av her, 
sprakk skikkelig. Etterpå var det faglige innslag med bla årboka som e bok, oppsett og 
planlegging av årboka og et foredrag av Anfinn om årboka sett fra en journalists syns-
vinkel. Han gav også forsamlingen små oppgaver og diskusjonen var god til samtlige inn-
legg. Da lederen i årboksamarbeidet Inge Strand var blitt syk, sendte han noen problem-
stillinger på mail som ble referert. Her henstilte forsamlingen til at en i tillegg til å gå ut med 
felles anbud for produksjonen, så burde en også gå felles ut til bokhandlene om å få en 
felles avtale når det gjaldt salg. 

Seminaret ble avsluttet med felles lunch på hotellet før folk dro hver til sitt. Folk virket 
begeistret og i tillegg viste Glomfjord og Meløy seg fra sin beste side værmessig selv om 
det var kjølig.  

Dagfinn jobber for fullt med årboka og Øystein og Anne-Rita er i full gang med korrektur-
lesing. Dagfinn ser for seg å ha levert fra seg materialet til Prinfo–Rønnes til 1. august. 
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13/17 SOMMERTUR 2017 

 I fjor gikk sommerturen til indre Salten med buss, så i år satser vi igjen på tur med båt. Vi lurer 
litt på en tur inn til Sørfjorden i Rødøy med stopp/ omvisning i Selsøyvik og kanskje middag i 
Selsøyvik eller på Klokkergården. Når det gjelder båt, vil vi i utgangspunktet forhøre oss med 
Hilstad på Hilstad Camping som har båt som tar 47 passasjerer. Hilstad eier ei flytebrygge i 
Nordfjorden slik at det skulle være mulig å komme i land der. Dersom Hilstad ikke kan, vil en 
forhøre seg med Benjaminsen på Rangsund. 

 Anne-Rita vil forhøre seg rundt dette med transport, Trond og Øystein B undersøker med 
Selsøyvik og eventuelt Klokkergården, Åse tar i mot påmeldinger og Per- Hogne og Ole 
Hjalmar tar seg av annonsering og artikkel til avisene. Turen arrangeres enten lørdag 12. eller 
lørdag 19. august. 

 

14/17 75 ÅRS JUBILEUM FOR «OPERASJON MUSKEDUNDER» 
  I denne forbindelse har vi inngått et samarbeide med kulturetaten i Meløy, grendelaget i 

Glomfjord og Salten Museum. Vi har bevilget inntil kr 7000 til formålet. Det har vært avholdt ett 
møte, men vår representant hadde ikke anledning å delta. Vi har imidlertid fått referat.  

  22. september er egentlig jubileumsdagen, men av forskjellige grunner ser en for seg å 
arrangere jubileet helga før. En får benytte Statkrafts infosenter vederlagsfritt til faglige fore-
drag og arrangement. Museet tar for seg det faglige opplegget. Bjarne Flaat skal sjekke ut litt 
rundt bildestoff og eventuelt en gammel film/video som skal forefinnes. Historielaget vil forsøke 
å skaffe til veie artikler om emnet. Det har opp gjennom tidene vært skrevet en del om emnet i 
diverse årbøker. Vi vil også forsøke å finne ut mer om bilder.  

 Statkraft gir arrangementet anledning til å besøke maskinsalen på Fykan, der en del av sabo-
tasjen foregikk. De kan da ta imot grupper på inntil 15 personer av gangen. Her ser vi for oss å 
benytte minibuss som kan gå i skytteltrafikk mellom Fykan og infosenteret.  

 Nytt møte i komiteen vil bli avholdt litt ut i juni. 
 

 
 

Ole Hj. Schulz 
Sekretær 

 
 

 


