MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag hjemme hos Lise Kildal, Reipå
Torsdag 28. februar 2019, kl. 1830 – 2030
- med omvisning rundt på Stenegården på Fore kl. 2030 – 2130.

Tilstede

: Lise Kildal, Anne-Rita Kolberg, Per-Hogne Jensen, Øystein Ursin og Åse Sørgård

Meldt forfall: Trond Mikkelborg
Forhindret : Øystein Birkelund
Under omvisningen rundt på gården deltok også Magnus Selstad

11/19 Julesalget av årbok og kalender
Pr. i dag har vi solgt 778 bøker av de 1000 vi fikk trykt opp. Antall solgte kalendre er 495. Dvs at
vi har ca 50 kalendre for 2019 igjen på lageret. Selv om vi selvfølgelig ønsker å selge alt, har vi
bedre salgstall for juleperioden 2018, enn for juleperioden 2017.
I år hadde vi flere utsalg enn tidligere, med 10% i salgsfortjeneste. Tidligere hadde vi bedrifter
som forlangte helt opp til 40% fortjeneste av salget (Bodø). Pr i dag har historielaget nærmere
300.000 kroner på konto.

12/19 Årboksamarbeidet. Forlagene vil ha materialet inn enda tidligere enn de tidsrammene vi
hittil har hatt. Helst bør vi ha fått sendt inn tekstmaterialet i løpet av juni!
Seminar 24.-25. mai i Steigen (fredag og lørdag). Anne-Rita melder på to personer.

13/19. Sommertur 2019
I år blir det båttur. Dato er satt til lørdag 17. august. Båtfamilien Benjaminsen i Rangsund,
Rødøy er kontaktet. For reisemål diskuteres både Lurøy og Rødøy. Da laget flere ganger har
hatt Rødøy som turmål, konsentrerer vi oss om Lurøy i 2019.

14/19 Årbøker og kalendere med Posten – Tidkrevende! Bør belønnes!
Vår leder Anne-Rita har siden sist november pakket utallige årbøker og kalendere som har blitt
sendt i posten til ivrige kjøpere rundt i vårt vakre land, i tillegg til naboland. Denne jobben er
tidkrevende, med alt det innebærer av blant annet skaffe konvolutter, frimerker, adresser,
pakking, levering, fakturering…… Vi bør fatte vedtak om at Anne-Rita bør få en økonomisk
kompensasjon for all den ekstra jobb hun har gjort for salget laget har hatt.
Vi tar saken opp til diskusjon på neste styremøte.

15/19 Meløys nye lokalavis «Kulingen»
Per-Hogne Jensen satte fram forslag om at vi kan profilere oss/laget i Meløy sin nye lokalavis
«Kulingen». Kanskje vi får solgt noen bøker ekstra med det. Enighet om at vi venter med PRstuntet til mai/juni. Da begynner feriegjester å strømme tilbake til «gamle røtter».

16/19 Meløy kommunes bruk av vårt arkiv på Meløy
Tidlig i februar 2019 var arkivavdelingen i Meløy kommune og hentet ut alt de hadde arkivért i
vårt lags arkiv på Meløy. Årsaken er udramatisk. Dette materiale ble sendt direkte til Arkiv
Nordland. Der vil det bli tatt vare på, renset og scannet og arkivert, - og etter hvert kanskje bli
mulig for hvem som helst å kunne søke på.

17/19 Omvisning i gammelstua på Stenegården/Fore/Reipå
Veldig hyggelig vandring rundt i den gamle bygningsmassen på tunet til «Stenegården». I dag
bor Lise Kildal og Magnus Selstad der. De driver med restaurering av «Gammelstua». En
omfattende jobb. Men; de ser lyst på saken, og tar «steg for steg».
Vi ønsker dem lykke til videre, og håper vi får komme tilbake ved en senere anledning.

Ref. Åse Sørgård

