Styremøte via Skype, tirsdag 19. mai 2020, kl. 1800 - 1900.
Til stede

: Per-Hogne, Anne-Rita, Trond og Åse
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Årsmøte 2020
Ørnes hotell har en plan om å åpne dørene sine 1.juli. Anne-Rita tar kontakt for leie av lokale.
Vi håper på å kunne avvikle årsmøtet i løpet av uke 25. Valgkomitéen må settes i gang.
Åse tar saken.
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Medlemskontingent, momskompensasjon og regnskap
Årets medlemskontingent er stort sett innbetalt av alle våre medlemmer.
Anne-Rita har tatt den jobben.
Momskompensasjonsøknad har Anne-Rita sendt inn.
Regnskapet for laget vårt er ferdigstilt, og levert til revisor, og godkjent.
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Reidun Hals sitt billedarkiv
Reidun Hals sitter med en enorm mengde bilder etter sin mann og far. Mye av dette er
digitalisert. Terje Olufsen har hjulpet Reidun med disse prosessene. Meløy Historielag har
vært i dialog med henne i forhold til bruk av denne samlingen. Dagfinn Kolberg fortsetter
samtalen med henne. Vi må ha klare avtaler for hvordan vi kan benytte oss av denne
samlingen. Ikke minst i offentlig sammenheng.
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Økonomi
Økonomien i laget er for tiden god. Vi har rundt 280.000 kroner på konto. Mange er
interessert i å bli beriket av oss. Ikke minst Stiftelsen Vern av Meløygården. Siste
henvendelse derfra kom via Kristin Tvenning Hansen.

Sak 15/20

Slektsgransking
Anne-Rita har gjennom coronatiden hjulpet flere som søker sine aner.

Sak 16/20

Meløykalenderen 2021
Kalendergruppa bør ha et treff i løpet av august for utvelgelse av bilder. Alle må ha i
bakhodet å få samlet inn «ubesudla av nettet»-bilder.
Grete Neverdal har en del bilder etter sin far.
Ronny Sundsfjord har meldt at han har bilder.
Kanskje vi kan finne bilder på muséet på Øde? Her er Per-Hogne godt kjent.
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Sommertur 2020
Denne går ut. Vi tar det igjen til neste år. Da bør det bli en kjempetur 
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Slektsforskerkurs – Del 2
Håper at neste kurs kan bli førstkommende august eller september. Coronaen bestemmer.
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Vervekampanje
Vi kan bruke vår facebookside til verving av nye medlemmer. Premie for å verve kan være å
vinne en billett til vår «Sommertur 2021». Anne-Rita tar kontakt med Lise for å arrangere dette.
Vi alle må bruke Lagets facebookside aktivt. Gjerne del innlegg.
Ref.:Åse Sørgård

