
 

 

 
 

Styremøte Meløy Historielag 

tirsdag, den 11. oktober 2022 

Til stede:  Trond Mikkelborg 
Dagfinn Krogh 
Øystein Birkelund 
Lise Kildal 
Åse Sørgård 
Per Hogne Jensen 

1. Referat fra forrige møte. Referatet ligger ikke på nettsiden «Den stille fjerding». PH 
finner ut av det, godkjennes i neste møte. 

2.  Status årbok. Boka er sendt til trykking, forventes ferdig de første dagene av 
november. Boka lanseres på «Kulturfabrikken» i Spildervika fredag 18/11.  
Ørnes blandakor tar på seg servering og underholdning. 

3.  Status kalender. Kalenderen er også i rute, lanseres sammen med årboka. 

4.  Økonomi. Saldo pr. oktober er ca. 360.000 kr. på konto. Vi har ingen store fordringer 
eller ubetalte regninger. 

5.  Aktiviteter.         

-  Årboksamling. Lise har vært på årboksamling i regi av Landslaget for 
Historielag. Her var det kurs dokumentasjon ved hjelp av lydopptak og bilde/film. 
Lise lager et oppsett på hva vi trenger av utstyr i den forbindelse. Vi planlegger et 
medlemsmøte i forbindelse med innsamling av slik dokumentasjon.     

-  Felleskjøpets Markedsdag. Lise og Unni deltok, solgte noen bøker o tegnet 
sju nye medlemskap. Det ble også delt ut 25-30 gratis 2022-kalendre.                           

-  Teisten. Leder har vært i kontakt med Gøril Pedersen på museet. Teisten skal 
restaureres til utstillingsstand, dvs. at den ikke skal på vannet mer, men stå i en 
utstilling på land. Dette betyr at det skal skiftes så lite som mulig av treverk 
samtidig som strukturell styrke må bevares slik at den kan tåle folk på dekk og at 
den ikke mister formen når den står på land.   
Styret bevilger å støtte restaureringa med 80.000 kr. Leder utarbeider detaljer i    
samarbeid med museet og båtbygger.  

-    Gapahukprosjekt i samarbeid med Neverdal Grendelag og Enspire Skole. 
Laget er invitert til å delta på en søknad om å bygge en gapahuk på Neverdal 
med gammelt tømmer fra gamle Neverdal skole. Meløy Historielag støtter 
prosjektet og vil stå som ansvarlig under forutsetning av at Grendelaget/Enspire 
tar seg av det praktiske ved søknad og senere rapport. Det forutsettes videre at 
prosjektet ikke medfører ekstrakostnader for Historielaget. 

6.  Andre saker. Styret diskuterte hvorvidt vi burde arrangere medlemsmøter, og 
kanskje i Sørbygda og på Meløya? Kanskje vi skal legge et styremøte til Meløya med 
innlagt orientering om Meløygården? 

7.  Neste styremøte blir tirsdag 8/11 kl. 18:00 på Gammelbakeriet. 

Ref.: Per Hogne Jensen 


