MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
Onsdag, den 16. september 2013
kl. 18:00 – 20:15

Til stede:
Styret
Anne Rita
Åse
Ingjar
Anfinn
Ole Hjalmar

Kolberg
Sørgård
Johnsen
Myrvang
Schulz

Til dette møtet var vararepresentantene innkalt, og følgende møtte:
Åshild H
Øysten

Ursin
Birkelund

Vararepresentant Roar Storjord hadde meldt forfall.
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REFERAT FRA STYREMØTET DEN 5. JUNI
Sekretæren leste opp referatet fra forrige styremøte og ingen hadde merknader til
dette.
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ÅRBOKAS FRAMTID
Anfinn la fram noen tanker og ideer om årbokas framtid. En har stort sett kjørt i
samme spor i 29 år, og boka er nå moden for en fornyelse både med tanke på
utforming og innhold. Dagens redaktør har hatt oppgaven i over 15 år, og ser også
behov for ei viss avløysning. Ellers er årets utgave av boka den siste før ny
trykkeavtale må forhandles frem. Boka trykkes i dag av Forretningstrykk i Bodø og
de utfører også den grafiske designen.
Et redaktørskifte og evt. Trykkeriskifte, er en gyllen anledning til å tenke nytt. Et
evt. samarbeid med Mediehuset Meløy er mulig. Mediehuset Meløy kan tilby:
 Grafisk utforming
 Tilgang til alt av billedstoff avisen sitter på
 Tilgang til artikler - historiske, portretter, gamle bilder (Galleriet) til
bruk i årboka
 Årskavalkade- bilder med kort tekst. Hva har skjedd i Meløy av
viktige begivenheter siste år?
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Dersom en går for en slik endring, kan vi like gjerne benytte oss av en faglig
ressurs i nærmiljøet i stedet for i Bodø. Vi kan forhåpentligvis være med i
samarbeidsavtalen om trykking om vi velger å bruke Mediehuset Meløy til grafisk
utforming etc.
Historielaget betaler i dag kr 36000 til lønn og dekking av utgifter til redaktøren.
Dette beløpet må vi nok påregne å bli noe større om Mediehuset Meløy skal
benyttes, men dette skulle historielaget ha økonomi til. Historielaget må imidlertid
stille med en ansvarlig redaktør.
Styret er innforstått med behovet for en ny kurs når det gjelder årboka. Dersom vi
skal gå inn på en slik avtale, må denne være klar i løpet av høsten. Styret vil be
om et sonderingsmøte med Mediehuset Meløy for å få klarlagt hva de kan levere,
pris, med mer. Anne Rita Kolberg, Anfinn Myrvang og Ole Hj Schulz ble av styret
valgt til å delta i møtet med Mediehuset Meløy på lagets vegne.
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SANERING – RASERING AV MELØY GRAVGÅRD
Gjennom media og i henvendelse fra Meløy Grendelag, er vi gjort kjent med hva
som har skjedd og hva som er i ferd med å skje når det gjelder gamle graver og
gravminner på Meløy gravgård. Ifølge gravferds og kulturminneloven, skal graver
som er av historisk verdi, tas vare på. Historielaget vil sende en uttalelse til Meløy
Kirkelige Fellesråd med gjenpart til Fore og Meløy menighetsråd, Framtia og
Meløyavisa.
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RETTIGHETER OG PUBLISERING AV BILDER
En er gjort kjent med at det på Facebook er et forum der det legges ut gamle
bilder. Historielaget har i den forbindelse fått spørsmål om det er greit å legge ut
bilder som har vært med i kalenderen. Styret har drøftet saken. Det som er klart,
er at bilder til kalender og årbok er utlånt fra private eiere for kun å brukes der, og
er følgelig ikke historielagets eiendom. Flere utlånere er ganske klar på at bildene
ikke må kopieres til andre formål enn årbok og kalender. Når det legges ut private
bilder, må det stå hvem som eier bildet og så må en ha tillatelse av billedeier.
Vi ser helst at det ikke kopieres fra kalender og årbok. I så fall må billedeier
kontaktes og gi sin tillatelse.
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KULTURMINNEBEVARING AV FONNDAL (ETTER HENVENDELSE
FRA HELENE BØRSTING)
Saken ble drøftet på grunnlag av brevet laget har mottatt fra helene Børsting. I vår
sendte laget en høringsuttalelse i favør av bevaring av gården som innspill til
kommuneplanen. Vi ser på nåværende tidspunkt ikke hva vi kan gjøre mer før
saken har vært oppe til behandling i kommunestyret.
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SOMMERTUREN
Sommerturen gikk i år med buss til Tjongsfjordhalvøya. Lørdag den 15. august
startet turen med buss fra Ørnes i øsende regnvær. 34 personer hadde tegnet seg
på. Vel framme i Jektvik ble vi møtt av Kolbjørn Lorentsen som var vert og guide
her og senere under besøket på motormuseet på Nord Værnes. I Jektvik ble vi
servert fiskesuppe og deretter kaffe og eplekake på Naustloftet hos Lorentsen.
Etterpå var det omvisning før turen gikk videre til Værnes. På heimturen ble det tid
til å ta turen om Vågaholmen og Sleipnes og videre langs Skarsfjorden til Åg.
Været ble også bedre utover dagen. Har snakket med flere som syntes dette var
en fin dag og et trivelig opplegg. Takk til Åse, Ingjar og Anfinn som var komité.
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ÅRBOKLANSERING
Fredag 15.november kl 18.00 blir det årboklansering på ØrnesHotell. Hotellet er
bestilt. Arrangementet vil bli som tidligere. I år vil Meløy mannskor bli spurt om å
underholde.
Anfinn vil sende ut invitasjon til bidragsyterne både for årbok og kalender. Ole Hj
vil sende Anfinn liste over bidragsytere og adresser til kalenderen.
EVENTUELT
Ole Hj. etterlyste på vegne av webansvarlig referat etter landsmøtet i Rosendal og
sommerturen. Åse lovet å få ordnet opp i dette snarest.
Neste styremøte skal vi ha i slutten av oktober. Dette vil bli et arbeidsmøte der vi
også skal lage pakker med kalendre og bøker til skolene og ellers rydde litt på
bakeriloftet.
Referent: Ole Hj. Schulz

3

