MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
tirsdag, den 10. desember 2013
kl. 16:00 – 17:30
Til stede:
Styret
Anne Rita
Åse
Anfinn
Ole Hjalmar

Kolberg
Sørgård
Myrvang
Schulz

Ingjar Johnsen hadde meldt forfall, og ingen av vararepresentantene kunne møte.
22/13

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 23. OKTOBER 2013

Lederen gikk gjennom referatet fra forrige styremøte, og det ble godkjent uten merknad.
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NYTT SIDEN SIST- ORIENTERINGER

Siden sist har laget avgitt uttalelse når det gjelder nye veinavn i Meløy. Anne-Rita Kolberg og Ole Hj.
Schulz har hatt møte med Karina Krogh fra Nordlandsmuseet om framdriften med «Teisten».
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BIDRAG TIL RESTAURERING AV «TEISTEN»

I sak 16/12, hadde styret i historielaget oppe saken om økonomisk bidrag til restaurering av «Teisten».
Forutsetningen for bidrag da var at forutsetningene for restaurering og framtidig bruk burde avklares og
betryggende opplegg framlegges.
Tidligere i høst hadde Anne-Rita Kolberg og Ole Hj Schulz møte med Karina Krogh fra museet, som er
saksbehandler når det gjelder «Teisten». På daværende tidspunkt ble det jobbet med søknad om
økonomisk bistand til prosjektet fra diverse instanser. Det ble ellers lagt fram en oversikt over hva som
burde gjøres med båten. Planen er utarbeidet av båtbygger på Rognan. Forutsatt hurtig finansiering, vil
det være mulig å kunne ha båten på sjøen igjen til sommeren 2015. Båten står for tiden i hall på Rognan.
Det ble ellers opplyst at båten skal være i Meløy, muligens i Bolga, der den i sin tid hørte hjemme. Der
skulle det være mulighet for å ordne havneplass og tilsyn.
På styremøtet den 10.12 ble følgende vedtak fattet:
Forutsatt at resten av finansieringen kommer på plass, vil Meløy Historielag kunne gi et tilskudd på
kr 80.000 til restaureringsprosjektet.
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ÅRBOKSAMARBEID MED MEDIEHUSET MELØY A/S

Opprinnelig var det planlagt et møte mellom Mediehuset og styret i historielaget nå før jul, men et slikt
møte har ikke funnet sted. Anfinn kunne likevel orientere litt om hva som hadde skjedd i saken. På grunn
av diverse permisjoner og personellmangel i Mediehuset, kan det bli vanskelig med å ta det fulle ansvaret
for boka i 2014, men de kan være interessert fra 2015.
I 2014 vil Mediehuset kunne legge til side aktuelt stoff, bilder med mer som kan brukes i årboka. Vi må da
forhandle nærmere med Mediehuset når tida er inne for det.
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REDAKTØR FOR ÅRBOKA

Slik situasjonen er nå, har Anfinn Myrvang påtatt seg redaktøransvaret for årboka ett år til. Selv om vi
skulle komme til en avtale med Mediehuset fra 2015, vil vi være avhengig av en redaktør (kontakt) fra
historielaget. Styret gir Anfinn fullmakt til å sondere/kontakte en person som kan overta vervet og eventuelt ha med vedkommende for litt opplæring på neste års utgave.
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MELØYARKIVET

Vi har ved flere anledninger diskutert forholdene ved Meløyarkivet ute på Meløya. For tiden er det mye
rot og mye er bare satt inn i esker og poser. Skal arkivet ha noen mening og funksjon, er det viktig å få
det mest mulig i orden. Det er også viktig at en person fra Meløya kan ha ansvar og bestyre arkivet.
Styret har vært i kontakt med Åse Sørgård, og hun kan tenke seg oppgaven med å få orden på arkivet
og ha ansvaret for dette. Styret er enig om en godtgjørelse på kr 10000,- for det første året og deretter
kr 5000 pr år.
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BRUK AV KALENDERBILDER I AVIS

Meløyavisa har et interessant innslag som heter «Fra tidligere tider». I den forbindelse har avisa hatt
kontakt med Anfinn Myrvang om muligheten for å kunne publisere bilder fra kalenderen. Vi har hatt en
lignende henvendelse tidligere i høst som vi måtte avslå. Problemet er at historielaget ikke eier bildene,
men har fått lånt dem fra forskjellige utlånere for bruk i kalender eller årbok. Utlånere har tatt forbehold
om at bildene kun kan brukes i årbok og kalender. Derfor måtte vi sette på årets kalender at det ikke
måtte publiseres bilder uten tillatelse fra utlåner.
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ÅRBOKA

Årboka selges ikke i Bodø i år og det er et problem. Anfinn og Anne-Rita har hatt flere henvendelser fra
Bodøfolk som ikke skjønner at det ikke skal være mulig å få kjøpt vår årbok når alle de andre årbøkene
fra våre naboer i Salten og Årbok for Helgeland kan kjøpes på bokhandlene der. Kunder gir også uttrykk
for at betjeningen i bokhandlene ikke skjønner at de ikke har vår bok og bare venter på den.
Til neste år må vi prøve å få en ordning på dette.
Anne-Rita skal kjøre til Bodø i kveld og hun har noen avtaler hun skal levere til der og vil ellers ha med to
bokesker som hun vil prøve å få inn på bokhandelen på City Nord.
(Ps: I skrivende stund har jeg hatt telefon fra Anne-Rita der hun har fått bestilling på 30 bøker til Ark
Glasshuset og 16 bøker til bokhandelen på Torget. Disse vil Åse Sørgård ta med til Bodø i morgen tidlig).
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INNKJØP AV PC MED SKRIVER OG EKSTERNE DISKER

Styret er enig om at vi burde hatt PC både i Meløyarkivet og på kontoret vårt på Bakeriloftet. Anne-Rita
får fullmakt til å kjøpe inn to maskiner med skriver/scanner og eksterne disker innenfor en
kostnadsramme på ca kr 12.000. Hun vil få sin bror Dagfinn som konsulent ved kjøpet.

Ole Hj Schulz
(referent)

2

