MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes
onsdag, den 23. september 2015
kl. 19:00 – 21:00

Til stede:
Styret
Anne Rita

Kolberg

Åse

Sørgård

Ingjar

Johnsen

Ole Hjalmar Schulz
Vararepresentantene var også innkalt, men ingen var til stede. Dagfinn Kolberg møtte som
årbokredaktør for å orientere om boka
17/15

18/15

ORIENTERINGER
-

Det er solgt en del bøker i egen regi under forskjellige arrangementer i
sommer. Vi har solgt for ca kr 12500.

-

Vi har hatt varetelling på Meløy Libris og de har solgt både nye og gamle
bøker for brutto kr 16520 fra 17. januar til 25. august. Oppgavene er sendt
forretningsfører og han skal ha sendt regning til bokhandelen.

-

I vår meldte vi oss inn i ”Urdas Venner” på Åmnes og har fått takksigelse for
medlemskapet.

-

Lovundturen ble en suksess med bra vær, full båt og flott opplegg der ute.
Historielagets økonomiske andel på turen ble på ca kr 20000.

-

Historielaget fikk 16 nye medlemmer i forbindelse med turen.

KURS I SLEKTSFORSKNING I HISTORIELAGETS REGI
Anne Rita skal prøve å få holdt et begynnerkurs i slektsforskning i månedsskiftet
oktober/november. En tar sikte på å holde kurset på Ørnes Hotell. Vi vil ta en
deltakeravgift på kr 150, men da får deltakerne kaffe under kurset.

19/15

SLEKTSFORSKNINGSKURS
Anne Rita har nettopp deltatt på slektsforskningskurs i Bodø i regi av DIS og her
vedtar styret at hun får dekt sine oppholdsutgifter av laget.

20/15

ØKONOMISK STØTTE TIL UTSKRIFT AV BILDER
Reidun Hals har planer om å få skrevet ut en del av sin fars bilder og få samlet
dem f.eks på biblioteket slik at de kan bli tilgjengelig for allmennheten. I den
forbindelse har hun søkt historielaget om økonomisk støtte. Styret har vedtatt å gi
tilsagn om inntil kr 15000 i støtte til dette prosjektet.
1

21/15

SOMMERTUR 2016
Turgeneralen vår, Ingjar, la fram forslag om at vi kanskje alt i høst burde begynne
å tenke på neste års sommertur. Styret er bedt om å tenke igjennom å komme
med ideer/ forslag til neste styremøte. Vi er enig om at søndag rundt 10. august er
en høvelig dag for laget å arrangere turer i framtida.

22/15

ÅRBOK OG ÅRBOKLANSERING
Dagfinn var innkalt til møtet for å fortelle litt om årets bok. Årets bok blir stort sett
bygd over samme lest som tidligere. En har beholdt samme skrifttype.
Stofftilgangen har vært litt ymse. Men tok seg godt opp utover sommeren. I år er
det noen litt lengre artikler. Ellers er det en del rundt 70 års markeringen etter
krigens slutt. Har kjøpt en del krigsstoff fra Framtia (intervjuer). Ellers satser
Dagfinn på et årlig portrettintervju, og i år er det skrevet av Kekkan. Boka er på
130 sider og en går i år ned til 1100 eksemplarer. Nytt av året er at det også vil
være bilder på baksida. Det vil ikke være noen bildekavalkade i boka i år. Boka er
lovet ferdig til 1. november. Anne Rita bestiller lokaler til lanseringen.
Årboklanseringen vil finn sted fredag den 13. november kl 18.00 på Ørnes Hotell.
Opplegget vil bli som tidligere med presentasjon av bok og kalender,
kaffeservering og litt underholdning. Dagfinn vil forsøke å gjøre bruk av digitale
medier under presentasjonen av boka. Under frigjøringsjubileet i vår, var det to
ungdomsskolejenter som holdt en selvskrevet appell. Appellen var meget god og
en vil forsøke å få den gjentatt under lanseringen. Ellers har Dagfinn fått mandat til
å få noen av de eldste i skolekorpset i Glomfjord til å underholde med litt musikk.
Når det gjelder kalenderen, er arbeidet ferdig og den er klar for trykking. Invitasjon
til bidragsytere av bok og kalender, vil skje gjennom et felles brev.

23/15

PRIS FOR ÅRBOK OG KALENDER

Vi er enige om å beholde samme pris for produktene i år som i fjor, kr 300 for boka
og kr 75 for kalenderen.

Ole Hj Schulz
(referent)
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