Styremøte
tirsdag den 10. september 2019 kl. 18:30 på Bakeriloftet

Til stede

:

Ikke til stede :
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Øystein Birkelund
Lise Kildal
Anne-Rita Kolberg
Trond Mikkelborg
Per-Hogne Jensen
Øystein Ursin
Åse Sørgård.
Roar Storjord

SOMMERTUR 2019
Evaluering:
Alle fornøyd. Kanskje litt for tett program. Dermed liten tid på hver opplevelse. Økonomisk er vi
«innafor» turbudsjettet. Båttur til Lurøy falt i god jord.
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FRIVILLIGHETSREGISTER
Anne-Rita har meldt oss inn. Det var et krav fra Landslaget for Lokalhistorie, for å oppnå
momskompensasjon fra dem.
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«NÆRT PÅ»
Bokprosjekt som tidligere Neverdal skole har arbeidet med. Skoleelever på nye Spildra skole
ønsker å fortsette med dette prosjektet, og gi ut bok nr. 4. Denne gang om stedsnavn på Ørnes.
Hvis de ikke gir ut boka rett før jul, vil vi støtte dem økonomisk. Planen er å muligens få gitt den
ut i løpet av våren 2020.
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VARDEBRENNING
Landslaget for Lokalhistorie ble opprettet i 1920. Dermed er det 100-årsjubileum til neste år. I
denne anledning ønsker de vardebrenning over det ganske land. Landslaget for Lokalhistorie
oppfordrer medlemslag til å delta i vardebrenning i august -20. Skal vi delta på dette? Lise
sjekker med landslaget om det er en konkret dato i august dette skal skje på.
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ÅRBOK 2019
Deadline i morgen. Årboka blir helfarget fra nå av. Ifølge Interfact Oslo skal boka være levert
her 1.november. Dette er andre året de trykker for oss. «Lett å samarbeide med», iflg. Dagfinn.
Skal vi lansere fredag 8. nov. eller 14. nov? Vi foreslår fredag 8. november, for å få lengst mulig
julesalg. Tradisjonen tro: Ørnes hotell. Hvem skal underholde? Det blir samme antall bøker
bestilt i år som i fjor. Angående kalender for året 2020, reduserer vi antallet med 50, fra 550 til
500 i bestilling.
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GLOMFJORD KRAFTVERK 100 ÅR
I 1920 startet kraftstasjonen i Glomfjord opp. Her bør kanskje vi gjøre noe til neste år ……
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REKRUTTERING AV YNGRE MEDLEMMER
Hvordan skaffe nye yngre medlemmer til laget vårt?
Forslag om å lage slektsforskerkurs. Et elementært grunnkurs.
F.eks.: «Hvis du melder deg som medlem, får du tilbud om kurs». Dette må foregå i løpet av
januar eller februar. Trond og Anne-Rita skal «snakke sammen».
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SITUASJON «TEISTEN»
Motoråttringen «Teisten» opprinnelig fra Bolga, ligger nå og vansmekter på Rognan. PerHogne ønsker at historielaget sender en forespørsel til Nordlandsmuséet om «veien videre» for
Teisten. Anne-Rita tar saken.

Neste styremøte blir kanskje på Mosvold? Styret ønsker å beskue den nye steinbakerovnen Meløy Historielag
gav økonomisk støtte til. Anne-Rita skal undersøke muligheten for dette.

Møtet hevet ca. kl. 20:30.

Åse Sørgård
ref.
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