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Til stede: 

Styret 

Anne Rita  Kolberg 
Åse  Sørgård 
Ingjar   Johnsen 
Øystein  Ursin 
Ole Hjalmar  Schulz 

Vararepresentantene var også innkalt, men her møtte ingen.  

 

 

  8/17 ORIENTERINGER 
  - Statkraft har besluttet å rive Uttakshuset som står ved inngangen til Fykantunnellen. Dette 

  er ett av minnene som er igjen etter at kraftproduksjonen på Fykan kom i gang rundt 1918/ 
1919. Glomfjord Grendeutvalg, lokalsamfunnet i Glomfjord og Meløy kommune har enga-
sjert seg for å få bevart Uttakshuset. I den forbindelse har Anne-Rita på vegne av historie-
laget, skrevet en uttalelse til Statkraft der det henstilles om å omgjøre vedtaket om riving. 

 - Historielaget har fått tilbud om å kjøpe boka «Olav Haraldson, kongens reise». Vi kjøper 
ett eksemplar. 

 - Biblioteket rydder og i den forbindelse har vi fått tilbud om vi har interesse av diverse tids-
skrifter (Håløygminne, Kringsjå og Glomfjordposten). Da disse er ivaretatt og lagret andre 
steder, vil vi takke nei til tilbudet. 

  - Det historiske heftet «Heimen» skal gå over fra papir til digital utgivelse. Vi avvikler dette 
abonnementet.  

  -  Kulturminnedagen uka 9. – 17.september. Vi får se nærmere på om det er noe vi kan 
gjøre/delta med. 

 - I februar hadde årboksamarbeidet møte i Bodø der også representant fra produsenten 
Printfo-Rønnes var til stede. Her ble blant annet problemer rundt årets leveranse tatt opp. 
Prinfo-Rønnes har ett år igjen av sin anbudsperiode. Trykkingen og produktet for øvrig er 
vi fornøyd med. 

 - Landslaget for Historielag ønsker innrapportering etter årsmøtet. Har fått skjema til dette. 

 - I år er det 75 år siden «Operasjon Muskedunder». I den anledning har Bjarne Flaat på 
vegne av Glomfjord Grendeutvalg gjort en henvendelse om en kan få til ett eller annet 
(foredrag m.m.). Vi stiller gjerne på et møte om dette. 
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  9/17 ÅRBOKSEMINAR 19. OG 20. MAI 2017 I GLOMFJORD 
 Vi har allerede fått noen påmeldinger og flere har gitt uttrykk for interesse. Det er innhentet 
tilbud på overnatting og lunch på Glomfjord Hotell. Har hatt kontakt med Industrimuseet i 
Glomfjord om å få komme dit. Har også hatt kontakt med Infosenteret om å få bruke det, men 
her er ikke alt avklart ennå. Vi vil leie minibuss for kjøring rundt om i Glomfjord og muligens 
opp til demninga på fjellet. En ser ellers for seg møte i årboksamarbeidet. Som faglig innhold 
ellers, vil en ta kontakt med Kjell Bakken om et foredrag om digitale årbøker. Ingjar vil ellers 
spørre vår tidligere redaktør Anfinn om et faglig bidrag. Han har erfaring gjennom mange år 
og kjenner til problemstillinger rundt årbokproduksjon. Alt er ikke helt på plass ennå når det 
gjelder program, men mer utfyllende invitasjon vil gå ut når alt er klart. 

 

10/17 ÅRSMØTE 
  Onsdag den 10. mai kl 18.00 blir årsmøtet avholdt på Ørnes Hotell. Ole Hj. tar kontakt med 

valgkomiteen om hvem og hva som skal velges i år. Han tar også kontakt med hotellet og 
bestiller møterom, kaffe og kake. Han ordner også med årsmeldingen og møteinnkallingen. 
Ingjar sender oversikt over dagens medlemsstatus til Ole Hj. 

 

 11/17 «UNDER KRIGEN 1940 – 45» 
  Ingar Sletten Kolloen holder på med et bokprosjekt kalt «Under krigen 1940 – 45». Dette blir 

et bokverk på flere bind der han er ute etter hendelser/historier fra alle kommunene i landet. 
Vi vil sende ham et eksemplar av boka «Nært på – Neverdal i krigsårene 1940-45». Ellers vil 
vi henvise han til oversikten på hjemmesida vår over årbokartikler som omhandler krigen i 
Meløy. Vi vil også gjøre han oppmerksom på boka om «Operasjon Muskedunder». 

 
 
 

Ole Hj. Schulz 
Sekretær 

 
 

 


