MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
Torsdag 24. januar 2019, kl. 1830 – 2030
Til stede:
Roar Storjord
Lise Kildal
Anne-Rita Kolberg
Øystein Ursin
Trond Mikkelborg
Åse Sørgård.
Meldt forfall:
Per Hogne Jensen
Invitert til møte: Ole-Hjalmar Schulz
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Julesalget av bok og kalender
Vi har hatt 1000 årbøker 2018 og 550 kalendre 2019 ute for salg. Det er spennende å se
hvordan salget har gått gjennom juledesembermåneden. Ut fra de tall vi sitter inne med pr nå,
kan det se ut som salget har vært nesten som omsetningen fra forrige år. Dog med en liten
nedgang.
Trond kommer med et godt forslag om at vi kan forsøke å markedsføre oss for eksempel til
bedrifter i løpet av høsten. Vi kan sende ut et tilbud i oktober/november og presentere våre
produkter som den perfekte julegave til for eksempel bedriftenes ansatte. Eller bedriftene kan
kjøpe våre produkter som gaver i andre settinger.
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Årboksamarbeidet i Salten
Ny leder for årboksamarbeid i Salten: Svanhild Lind, Gildeskål.
Dagfinn Kolberg har nettopp vært på møte i denne gruppa. Vi er i en to-årig avtale med det
trykkeriet vi brukte siste gang. Dermed er det ett år igjen av avtalen. Neste
årboklokalhistorieseminar blir i Steigen fredag og lørdag 24.-25. mai. To personer fra oss bør
reise 
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Landsmøte i Alta
Landslaget for lokalhistorielag skal ha landsmøte i Alta 24.-26.mai 2019. Lise Kildal har lyst å
delta.
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Jubileumsbok «Glomfjord idrettslag 100 år».
Laget har fått trykket opp 800 bøker for sin 100-årige historie. Meløy Historielag står som
utgiver. Vi tar tre bøker ut til arkivet på Meløy. Flott bok!
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«Evig heder skal de ha»
Krigseilere i Bodø og omegn krigsseilerforening» av Bjørn K. Sagdahl
I boka nevnes det også personer fra vårt nærområde. Boka blir stående her på Bakeriloftet.
Anne-Rita har kjøpt den inn for historielaget. Den kan lånes ut, om det skal være ønskelig.
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Sommertur 2019 – sette komite. Båttur.
Lise og Åse har meldt seg. Forslag på å bruke Benjaminsen igjen, med sin hurtigbåt.
Benjaminsen har båt med 56 plasser. Det diskuteres reisemål. Blant annet er det på Lurøy et
gammelt handelssted…..
Lørdag 17. august peker seg ut som turdag (lørdag 10. august står som alternativ).
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Årsmøte
Tirsdag 7. mai er foreslått som årsmøtedato (alternativ kan være tirsdag 14. mai eller onsdag
15. mai).
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Ole Hjalmar Schulz og «Gode Øyeblikk»
«Gode Øyeblikk» er en bedrift på Ørnes som tilbyr aktiviteter på dagtid til personer med
diagnosen demens. Ole Hjalmar har til nå vært 4 ganger på besøk hos «Gode øyeblikk». Han
har bare godt å si om dette  Med historisk prat er det lett å holde en samtale i gang. Tiden
går fort der. Et godt tegn! Han går dit på onsdager. Ole Hjalmar har gitt «Gode Øyeblikk» våre
årbøker. Populært! Han anbefaler flere av Meløy Historielags medlemmer å stikke innom
«Gode Øyeblikk» for «en snill stund».
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Godtgjørelse for innsats i Meløy Historielag
Fordeling av godtgjørelse for godt arbeid i laget. Det vedtas at Ole Hjalmar får 4000 kroner for
sin store innsats med kalenderarbeidet. Han har også lagt ned mye tid og arbeid i forbindelse
med salg av årbøker og kalendre. Svein Knutsen får 6000 kroner for arbeidet med regnskapet.
Bare momsregnskapet er en stor jobb i seg selv! Anne-Rita og Åse får tildelt 1000 kroner hver
for diverse ekstraytelser begge har gjort, hver for seg, i løpet av året.
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Neste styremøte hos Lise Kildal
Lise tilbyr styret i laget å komme til Foreveien 112. Der kan vi få omvisning i det gamle «Stenehuset» som nå er under restaurering. Et hus med historisk sus. Selv bor hun og mannen i det
nye «Liv Stene-huset». Et samlet styre syntes at dette var en hyggelig idé. Det kom forslag på
at neste styremøte blir hos Lise torsdag 28. februar kl. 18:30.
Ref.: Åse Sørgård

