MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag i Torsvik
onsdag, den 5. mai 2010
kl. 16:00 – 18:00
Til stede:
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Ole Hjalmar
Unni
Anne Rita
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Anfinn
Åshild H.
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Kolberg
Swensen
Myrvang
Ursin
Kristoffersen
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”
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Lederen ønsket velkommen.
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GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT FRA
STYREMØTE DEN 14. OKTOBER 2009
Godkjent uten merknad.
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DIVERSE ORIENTERINGER
a. Salg/omsetning bøker og kalendere
Salg av bøker og kalendere omtrent som tidligere, men noe tilbakegang for
kalenderen. Likevel et produkt som fortsatt bør utgis. Lagerbeholdning årboka ca
100 og lagerbeholdning kalender ca. 135. Tidligere utgitte årbøker er det en viss
etterspørsel etter – ca. 5-10 av hver utgivelse pr. år.
b. Brøysundregistrene
Etterlyser oppdatering av styre og kontaktperson. Det er gjort avtale om at dette
kan utstå til årsmøte er avholdt.
c. Norsk Namnelag – tilbud om medlemskap
Vedtak:
Det tegnes medlemskap i hovedsak grunnet mulige interessante artikler i
medlemsbladet.
d. Invitasjon fra kulturkontoret – samarbeid om Kulturminnedagen 12.09.10,
”Nytt liv i gamle minner”
Første kontaktmøte er avviklet. Styret enstemmig i at dette er et positivt tiltak, og gir
sin tilslutning til at det arbeides videre med planene knyttet til ”Tidemann-brygga” og
klippfiskproduksjon.
e. Invitasjon inspirasjonsseminar 26. – 27. mai 2010 fra Nordland Fylkeskommune,
kulturavd. i forbindelse med utgivelse av Nordlands Historie
Tiltaket vurderes svært positivt, men ingen av styret hadde mulighet til deltakelse.
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f. Invitasjon fra Steigen Historielag til seminar om utgraving av fornminner
”I den sorte muld” den 5. juni 2010
Per og Bjørg Swensen gis dekning av reise og opphold ved eventuell deltakelse.
g. Temareiser for historielag i USA
Orientering om tilbudet ble gitt, med anbefaling til interesserte om å søke opplysninger
på www.amerikabussen.no.
h. Tilbud om foredrag: ”Ikke én av mine tåra”
Ikke aktuelt for historielaget å gjøre bruk av tilbudet.
i

Virksomhet siden sist
- Bok- og kalenderpresentasjon avviklet med stor oppslutning.
- Årboksamarbeidet i Salten: Deltatt på møter den 02.12.09 og 30.04.10.
- Samarbeid mellom kulturkontoret, Salten Museum og historielaget: ”Telelinjen”.

3/10 SOMMERTUR
Med bakgrunn i forespørsel fra Sørgård-familien på Meløy om medvirkning til markering av
at steinpiren i Meløysjøen er 100 år, er det foretatt undersøkelse om følgende opplegg:
Buss Ørnes – Bodø med Elias Blix-foredrag underveis på Våg i Gildeskål.
Reise med MS ”Gamle Salten” fra Bodø til Ørnes, med middag og historisk foredrag om
Saltens Dampskibsselskab og lokalrutetrafikken den 2. juli 2010.
Fjordtur i Meløy med samme båt lørdag, den 3. juli 2010. Opphold/medvirkning i lokalhistoriske arrangement på Meløy, samt servering.
Vedtak:
Invitasjon til overnevnte turopplegg utsendes, sammen med innkalling til årsmøte.
4/10 ÅRSMØTE 2010
Vedtak:
Det innkalles til årsmøte på Ørnes Hotell onsdag, den 26. mai 2010 kl. 17.00.
Framlagt utkast til årsberetning og regnskap godkjent.

Ref.: Unni Torsvik
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