
  1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til stede: 

Styret 

Anne Rita  Kolberg 
Åse  Sørgård 
Trond  Mikkelborg 
Øystein Ursin 
Ole Hjalmar  Schulz 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund. 

I tillegg møtte årbokredaktør Dagfinn Kolberg. 

 

 

1/18   ORIENTERINGER 
- Salg av bok og kalender. Vi hadde et opplag på 1000 bøker og 600 kalendere. 

Det viser seg at vi har solgt en del mindre ved dette julesalget enn hva tilfellet 
var i fjor på denne tida. Vi mistet blant annet vår største distributør, Meløy 
Libris, som startet opphørssalg 3. juledag. Vi har fått tilbake produkter vi har 
hatt lagret hos Meløy Libris og de har betalt for det de har solgt. Håper å ha 
endelig oversikt over det øvrige salget til neste styremøte.  

- Filmen/TV-serien om «Operasjon Muskedunder» er ferdig og vil bli vist på en 
førpremiere på Fram kino i Bodø lørdag, den 10. februar. Anne-Rita har fått 
tildelt noen få billetter og hun og Dagfinn vil dra for å se filmen. Serien vil bli vist 
på tv over tre søndagskvelder, og første episode kommer søndag 18. februar. 

- Historielaget har via Unni Torsvik fått oversendt en mail fra Kåre Lande fra 
Velfjord der han anbefaler historielaget å se på en del dokumenter som er lagret 
i et falleferdig hus som står åpent i Rendalsvik.  

 Vi må først finne ut hvem som er eiere av dette. 

- I forbindelse med mailen om papirene i Rendalsvik, ble det stilt spørsmål om 
hvordan saken sto når det gjaldt papirene fra Fondal Gård. I 2014 ga vi Helene 
Børsting fullmakt til å få materialet vurdert av Gunneriusbiblioteket i Trondheim. 
Siden da har vi ikke hørt noe mer om hvordan saken står. (Se styresak 13/14). 
Vi får gjøre en henvendelse til Børsting. 

- Fra Finn-Arne Steffensen er laget oppfordret til å gjøre intervju med Harda 
Torset fra Halsa, som har arbeidet som helsesøster i Meløy stort sett hele sitt 
yrkesaktive liv. Øystein Birkelund har påtatt seg å utføre intervjuet og Anne-Rita 
og Ole Hj. skal forsøke å lage spørsmål.  

 Ser blant annet for oss en årbokartikkel om helsesøstertjenesten i Meløy. 

Møtereferat 

Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes 

tirsdag, den 07. februar 2018 

kl. 19:00 – 21:00 
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2/18   ÅRBOKSAMARBEIDET 
Dagfinn redegjorde for arbeidet i Årboksamarbeidet i Salten. Leverandøren av bøkene 
de siste to åra, Prinfo-Rønnes, gikk konkurs under produksjonen av bøkene for 2017. 
Dette førte til problemer for en del av lagene, som i hui og hast måtte finne ny produ-
sent. Dette gjaldt blant annet oss. Vi var heldig og fikk avtale med Forretningstrykk i 
Bodø, som leverte et utmerket produkt raskt.                                               

Årboksamarbeidet har lyst ut nytt anbud om produksjon av 1000 bøker pr. historielag, 
og har fått svar fra fire tilbydere. Prisen varierer en del, men det er også forskjell på 
hva som er med i leveransen og hva som eventuelt kommer i tilegg. Ut fra tidligere 
erfaringer, går styret vårt inn for å anbefale Forretningstrykk, selv om deres tilbud ikke 
er det rimeligste, når årboksamarbeidet skal avgjøre anbudet den 20. februar. 

3/18   MELØY HISTORIELAG PÅ FACEBOOK 
I tillegg til hjemmesida vår, ser vi at vi også burde ha vår egen side på Facebook, 
siden sosiale medier benyttes av stadig flere. Trond vil få ordnet dette. 

 

4/18   BOKPAKKER TIL HURTIGRUTESKIPENES BIBLIOTEK 
Styret går inn for å gi bokpakker av årbøker til bibliotekene på hurtigruteskipene. 
Pakkene vil bestå av ca. 10 bøker og Åse vil stå for å plukke ut bøkene og levere dem 
til skipene sammen med et hyggelig følgeskriv. 

 

5/18   ÅRSMØTE 
   Årsmøtet vil bli avholdt på Ørnes Hotell torsdag 3. mai kl 18.00. 

 

6/18   SOMMERTUR 2018 
Årets tur blir etter stor sannsynlighet med buss.  

Vi ser denne gangen for oss Saltdalen. Her finnes mye vi kan få inn i et turopplegg, 
men detaljene får vi komme tilbake til. Turen vil finne sted enten 12. eller 19. august. 

 
 

Ole Hj. Schulz 
Sekretær 

 
 

 


