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Styromøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet ørne6

tilsdag, den 07. november 2017
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161,t7 ORIENTERINGER

- Da produsenten for årboka, Prinfo-Rønnes, gikk konkurs tidligere i høst, måtte vi finne ny produ-
sent og Fonetningstrykk i Bodø overtok produksjonen. Boka er ferdig fra trykkeriet, er under inn-
binding og er lovt levert i uke 46/ 47. Arbokslippet er derfor utsatt til 24. novemberfor å være
sikker på at boka er på plass.

- Meløykalenderen 2018 er levert og ser fin ut i år også. Opplaget er på 600 eksemplarer og er
levert av Fonetning6trykk.

- I høst har laget kjøpt inn tre bøker med lokal tilknytning til Meløy. Det gjelder sleKsbøkene
«Botløyrfolket» og «Per Andersenslekta». I tillegg har vi kjøpt inn Hermann Mentzonis biografi
«Mitt liv og tieneste i de 7 menigheter».

- Anne-Rita fortalte fra markeringen av 75 årsjubileet for «Operasjon Muskedunder». Det ble ei flott
og høytidelig markering iGlomf,ord lørdag 16. september. Meløy Kommune, Glomrord Grende-
lag, Salten Museum og Meløy Historielag sto som arrangører. I tillegg stilte Statkraft med å låne
ut lnfosenteret og åpne krafrstasjonen for omvisnirg for de som var interessert.

Mye folk var samlel og bussen måtte kjøre flere turer for å få tolk {ram til kaftstasjonen og minne-
bautaen. Det ble en veldig høytidelig stund ved bautaen der ordfører Sigurd Stormo holdt minne-
tale og la ned krans. Grendelaget hadde kafe i lnfosenteret. I tillegg var det ei flott utstilling med
effekter etter operasjonen. Det er laget en CD om hendelsen, og den ble solgt av grendelaget.
Helge Seim fra museet hadde foredrag om operasjonen, og dette måtte han holde to gangerfor
at alle interesserte skulle få anledning til å hør6.

BEVILGNIiIG TIL'OPERASJON MUSKEDUiIDER'

Vi har tidligere bevilget inntil kr 7000 til jubileumsmarkeringen. Vi har få'tt henvendelse om at dersom
vi kunne bevilge kr 1000 til, ville det være mulig å få kjøpt inn to utstillingsdukker til museets fiaste
«Operasjon Muskedunder»-utstilling i muse€ts lokaler på ørnes. Styret har bevilget kll000 til tiltak-
et og dukkene er nå på plass.
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Vararepresentantene var også innkalt, men her møtte ingen.

Itillegg møtte årbokredaktør Dagfinn Kolberg.



1aA7 ARBoKSLIPP 2017

Arbokslippet blir fredag den 24. november kl '18.00. Vi planlegger å kjøre opplegget over samme mal

som tidligere med presentasjon av bok og kalender, litt underholdning, servedng og utlodning.
Pre8entasjonene blir også i år å skje ved at en vil bruke PowerPoint både for boka og kalenderen.
Dagfinn tar seg av presentasjonene.

Anne-Rita har vært i kontakt med Sigurd Stormo om mulighet for å få innslag fra Ømesrevyen Ung

som underholdning, men har ikke fått endelig svar ennå. Lykkes ikke dette, får vi søke etter noe
annet.

Lotteriet vilforegå ved at publikum fårlildelt et gratislodd der det blir trukket ut noen gevinster i form

av blomster. Dagfinn har ellers planer om å vise en liten film - videosnutt. Etter presentasjonen, blir
det åpnet for salg av produKene. Boka vil også i år koste kr 300 og kalenderen kr 100. Historielaget

har nå fått Vipps så det skulle gå greil med salget.

En vil forsøke å få pakkeuordnet bøkene som skal ut på forhånd, slik at det går mest mulig greit når

bokesker og kalendre Ekal ut. Ole Hjfår ansvarfor å lage annonse og sende den til Framtia, Meløy-
avisa og hjemmesida vår. Vl skal ha annonsen inne både i uke 46 og 47.

I år som tidligere, vil bidragsytere både til bok og kalender få et eksemplar av produktet som takk.

Ole Hj. Schulz
Sekretær
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