MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 19:00–20:30
Tilstede:
Meldt forfall:

Anne Rita Kolberg, Lise Kildal, Per Hogne Jensen og Åse Sørgård.
Øystein Ursin, Roar Storjord og Trond Mikkelborg.

Sak 15/18

ÅRBOKSLIPP

Årbokslippet blir torsdag den 22. november kl. 18:00 på Ørnes hotell.
Vi har bestilt 1.000 årbøker for 2018. Det er firmaet Interfact Media i Oslo som trykker årboka for oss. For øvrig
bruker alle lokalhistorielag i Salten dette firmaet i år.
Det arbeides med å skaffe underholdning til vårt Årbokslipp. Lise Kildal skal undersøke med Ørnes Blandakor
om de kan tenke seg å gi oss god stemning. Koret skal gi oss tilbakemelding på dette innen 24. oktober.
Sak 16/18

DUGNAD

Det innkalles til Dugnadsmøte når årbøker og kalendere skal pakkes og deles ut for salg.
Sak 17/18

FONDAL-DOKUMENTER

I desember 2012 fikk Helene Børsting tillatelse til å låne med seg en blå bag med papirmateriale fra Fondal
gård. Eierne av gården oppfattet at hun var interessert i å se om hun kunne finne et brev fra Adolf Fondal til
hans søster Marie Johanne Fondal. Brevet skulle være skrevet rundt starten av 1. verdenskrig. Marie Johanne
Fondal er Helene Børstings oldemor.
Eierne av Fondal gård er eiere av papirmaterialet. I utgangspunktet leverte eierne materialet til Meløy historielags
representant Anfinn Myrvang, for at papirene skulle bli arkivert i Meløy historielags arkiv i kjelleren i
gammelbanken på Meløy. Deretter lånte vår representant Anfinn Myrvang, med tillatelse fra eierne, materialet til
Helene Børsting slik at hun kunne lete etter det brevet. Eierne har nå etterlyst papirene. Et utlån som man trodde
skulle vare rundt 1 måned i tid, har nå dratt ut i nærmere 6 år.
VEDTAK:
Helene Børsting må levere papirmaterialet hun lånte fra Fondal gård tilbake til Meløy historielag innen 1. nov.-18.
Enstemmig vedtatt. Anne Rita sender henne melding om dette.
Sak 18/18

«MED ANGEL OG NOT»

«Med angel og not» - historisk beskrivelse av fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder – utgis i disse
dager. Den ønsker Anne Rita at vi kjøper inn. Koster 390 kroner. Forfatter Audun Dybdahl (professor i historie
ved universitetet i Trondheim).
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt at vi kjøper «Med angel og not» inn til laget.
Til orientering:
a. Viser til sak 26/15 – IL Glomfjord (Glomgutten) 100 årsjubileum i 2018.
Jubilelumsboka er nå gått til trykk. Vi står som utgivere/forlag. Vi har støttet bokprosjektet med 5.000 kroner.
b. Kalender for 2019 ferdig gjennomgått fra oss, og er nå sendt til trykking.
Åse Sørgård (referent)

