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Til stede: 

Styret 

Anne Rita   Kolberg 

Åse   Sørgård 

Anfinn   Myrvang 

Ingjar   Johnsen 

Ole Hjalmar   Schulz 

 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Roar Storjord, Øystein Birkelund og Øystein 
Ursin. 

Siden dette var første styremøtet etter årsmøtet, ønsket leder vel møtt til nytt arbeidsår, og et 
spesielt velkommen til nytt varamedlem Øystein Ursin. 

 

26/14  GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA    

STYREMØTET DEN 12. MARS 2014 

Det var ikke sendt ut sakliste på forhånd, men ingen hadde merknader til det leder la 
fram og som skulle behandles. Referat fra styremøtet den 07.05. ble også godkjent. 

 

27/14      GJENNOMGANG AV ARBEIDSPROGRAM 

 Anne-Rita gjennomgikk det vedtatte arbeidsprogrammet fra årsmøtet og dette blir i 
hovedsak rettesnor for styrets/ lagets arbeid i år. 

 

28/14   ORIENTERINGER 

- Egil Ulateig skal gi ut ei bok om frigjøringen i 1945. Han er interessert i å få 
kunnskap om hvordan dette skjedde/ ble feiret rundt om i landet. Det har 
vært skrevet om emnet i tidligere årbøker og Anne-Rita vil finne ut av dette 
og eventuelt sende ham et eksemplar av boka. 

- Stiftelsen Meløygården. Kristin Tvenning Hansen er nå historielagets 
representant i stiftelsesstyret. Viktig at hun holder vårt styre orientert om 
arbeidet i stiftelsen. 

- Tilsagn om midler til Stiftelsen Meløygården. Sekretæren vil sende brev om 
årsmøtets vedtak om midler. 

MØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERAT    

Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes 

onsdag, den 25. juni 2014 

kl. 14:00 – 16:00 
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- Anne-Rita har vært i møte med Salten Museum. Når det gjelder reparasjon 
av ”Teisten”, er prosjektet enda ikke fullfinansiert, så inntil videre vil både 
reparasjon og utbetaling av penger fra vår side bero. 

Frisklivsdosetten. Det ble lagt fram plan om besøk av demente/ interesserte 
eldre på museet og der historielaget vil sponse en årlig tur fra de tre eldreinstitu-
sjonene vi har i Meløy til museet på Reipå. Museet synes tanken er flott og vil 
tenke gjennom/ lage et opplegg for hvordan noe slikt kan gjennomføres. Når 
dette er klart, vil laget tilby dette til institusjonene. 

- 1814 jubileet i Meløy. For oss vanlige borgere synes det som om dette jubileet 
foregikk i all stillhet i det offisielle Meløy. Museet har hatt henvendelse om et 
mulig foredrag eller et innslag på Historisk onsdag, men dette lot seg vanskelig 
gjennomføre i vinter. Museet har hatt kontakt med Per Swensen og det var snakk 
om et arrangement den 18. juni, men det blir kanskje tatt opp igjen til høsten. 

- Arkivet på Meløy. Styret vil ta en tur til arkivet i slutten av august for å se og jobbe. 

- Medlemslister- kontingent. Pr dags dato er det 29 personer som ikke har betalt 
kontingenten. Det vil nå bli sendt ut nytt krav og de som ikke nå betaler, vil bli 
strøket av lista. 

- Viggo Solberg fra Sømna Historielag har henvendt seg til oss med spørsmål om 
opplysninger om fire personer fra Grønøy som ble drept på Melstein i 1692. Det 
er skrevet artikkel om dette som Anfinn har scannet og sendt sørover. 

- Årbokredaktør. Anfinn skal snakke nærmere med Dagfinn Kolberg om 
dette. Øystein Ursin kan være behjelpelig som korrekturleser. 

 

29/14   SOMMERTUR 

   Sommerturen arrangeres søndag den 10. august med buss til Gildeskål, nærmere 
bestemt Oterstranda, Inndyr/ Gildeskål kirkested og Sandhornøya rundt. Turen vil 
bli gjennomført med Gundersens turbuss og starter fra Halsa fergekai. I Gildeskål 
vil Oskar Berg entre bussen som guide for resten av turen. Billettpris blir kr 300 for 
medlemmer og kr 400 for ikke medlemmer. Resten sponser laget. Orientering om 
turen og annonser vil komme i begge lokalavisene når alt er klart. 

 

30/14   ÅRBOKSALGET 

 Da Oddleiv Torsvik nå har gitt seg som salgsansvarlig for årboka, må vi se nærmere 
på hvordan vi løser dette. Anne-Rita, Åse og Ole Hj møtes til høsten for å se nærmere 
på saken. Faktureringsarbeidet ordner forretningsføreren. 

 

31/14   ÅRBOK - KALENDER 

 Det strømmer på med stoff og bilder og rammene for boka er i ferd med å sprenges. 
Styret har vedtatt at sideantallet kan økes med inntil 32 sider. Ellers ble det vedtatt å 
redusere antall bøker til 1250. Når det gjelder kalenderen, ble det i år bestilt 650 eksem-
plarer. I år har dette vist seg å være for lite så til neste år høynes antallet til 700. 

I forkant av boklanseringen, vil vi spørre Dagfinn Kolberg om å hjelpe oss med å 
utarbeide flyers som kan distribueres. 
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32/14   KULTURVERNPRISEN 

Kulturvernprisen skal deles ut høsten 2014 og kandidaten er klar. Anfinn vil spørre 
Åshild Ursin om hun kan tenke seg å lage diplomet. 

 

33/14     ÅRBOKSAMARBEIDET I SALTEN 

Fungerer godt med Elisabeth Nilsen fra Saltstraumen som leder. Det er inngått avtale 
om nytt trykkeri for neste årbok, og ellers vil hun forhandle felles for alle redaksjon-
ene når det gjelder salg av årbøkene fra bokhandlene i Bodø. 

Åse og Anfinn har nettopp deltatt på kurs i Beiarn i årboksamarbeidets regi. Her 
var det mye lokalhistoriske innslag fra Beiarn. Dette burde bli en årlig tradisjon. 
Styret er enig om å tilby et slikt arrangement i Meløy (Glomfjord) neste år. Anfinn 
tar kontakt med Elisabeth Nilsen vedrørende tilbudet. 

     
    

 
 
 

Ole Hj Schulz 
(referent) 

 
 
 


