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Styremøte i Meløy Historielag på ”Bakeriet”
tirsdag, den 27. januar 2009 kl. 16.00
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Lederen ønsket velkommen til årets første styremøte.
1.

Innkalling – Saksliste – Referat fra styremøte den 23.10.2008.
Godkjent uten merknad.

2.

Diverse orienteringer.
a. Takk for oppmerksomhet, Rolf Sørgård (90 år).
b. Takk for bok, Haldor Sandvin.
c. Kraftutbyggingsjubiléet. Brev mottatt fra Sverre Fagerli. Foreløpig ingen respons
fra Meløy kommune og Statkraft.
d. Gårder i Haugvik. Anne Rita Kolberg har fulgt opp forespørsel fra Leif Krogstad.
e. Info om bokproduksjon i Litauen.
f. Salg/forvaltning 2008, økonomisk status. Oversikt over distribusjon og
lagerbeholdning utdelt. Laget har nå ingen gjeld eller ubetalte forfalte regninger.
Samlet beholdning på bankkti. ca. kr. 263.000,00.
Utestående fordringer ca. kr. 60.000,00.
g. Søknad om støtte til jubileumsbok fra Halsa menighetsråd. Behandles i senere møte.

3.

Søknad om økonomisk støtte, Stiftelsen Meløygården, spleiselag.
Søknaden og vedtak i Meløy formannskap lagt fram. Det ble reagert sterkt på at
Meløy kommune setter som betingelse for sitt bidrag at historielaget og Salten
Museum går inn med beløp som hver er 150 % høyere enn kommunens bidrag.
Etter vårt syn ville det være naturlig at kommunen viser større eget engasjement til
restaurering av kommunens ”Tusenårssted”.

1

VEDTAK:
1. Viser til søknad og invitasjon fra Stiftelsen Meløygården til spleiselag, datert
14.11.2008, for å fullføre restaureringsprosjektet ”Anders Larsastua” i Meløygården.
2. Historielaget har siden stiftelsen ble etablert i 1997 og tidligere ytt betydelige
beløp i gaver og tilskudd.
3. Historielaget har tidligere vedtatt å yte et årlig tilskudd på kr. 25.000,00.
For inneværende år økes tilskuddet til kr. 150.000,00.
4. Historielaget ber om at Stiftelsen Meløygården legger fram plan og budsjett for
framtidig virksomhet.
5. Fortsatt støtte fra Meløy Historielag til restaurering/drift av Meløygården vil bli
vurdert, der blant annet stiftelsens egne driftsinntekter og kommunens og Salten
Museums holdning og vilje til faste bidrag til vedlikehold og bevaring av viktige
kulturminner i Meløy, blir vektlagt.
4.

Leie av Bakeriet, fornyelse/revisjon av avtale.
Lederen orienterte om muntlig varsel fra Salten Museum, at de vil øke eget bruk av
lokalene og at nåværende leieavtale er utgått.
Hva har historielaget bruk for?
Kan sambruk av første etasje være aktuelt?
VEDTAK:
Styret gir lederen fullmakt til å forhandle om framtidig leieavtale.

5.

Landslaget for lokalhistorie.
Info-skriv med blant annet opplysninger om registrering i Frivillighetsregisteret for
skattefrie gaver og moms-fritak. Styret vurderte dette ikke aktuelt for oss.

6.

Årsmøte – fastsetting av tidspunkt.
Med henvisning til vedtektenes § 3 ble årsmøtet berammet til 18. mars 2009.
Tidspunkt annonseres god tid i forveien.

7.

Eventuelt.
Ingen saker tatt opp.
Møtet slutt kl. 17.30, men de som hadde anledning, fikk bla i Anne Rita Kolbergs
interessante og unike samling av gamle postkort fra Meløy, med hovedvekt på
Svartisen og Glomfjord. Her er mye aktuelt for eventuelle temakvelder/-foredrag!

Ref.: Unni Torsvik
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