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MØTEREFERAT 
 
 

Styremøte tirsdag 7. mai 2019, kl. 19:00 på Bakeriloftet, Ørnes. 

 
Tilstede:  

Anne-Rita  Kolberg 
Øystein  Birkelund 
Lise   Kildal  
Øystein  Ursin 
Trond  Mikkelborg 
Per-Hogne  Jensen 
Åse   Sørgård 

 

Sak 18/2019 ORIENTERINGER 

Anne-Rita har fått henvendelser til laget om hjelp til å spore opp slekt. Blant annet ut fra et bilde i 1988-
kalenderen vår, med folk fra Støtt. 

Torgrim Gjerstad søker «Halvor Andersen fra Furulund», ei lund som skal ligge nær Bodø. Ingen vet hvor 
denne Furulund ligger, men søker antyder at kanskje Fore kan bety furu. Kanskje det ligger en mulighet å 
søke på slekter fra Reipå. Eller fra Forøy? Eller søke i Rødøy….? 

Slike henvendelser er ikke alltid like enkle å kunne gi svar på.  
 

Sak 19/2019 KONTINGENT 

Onsdag 24. april; Anne-Rita og Åse fikk pakket, og sendt ut kontingent-giroer. Mange har allerede betalt. 
 

Sak 20/2019 OPERASJON MUSKEDUNDER – STATKRAFT GLOMFJORD 2020/STRØMPRODUKSJON 100 ÅR 

For to år siden ble det gjennomført et meget vellykket samarbeid mellom Grendelaget i Glomfjord, Meløy 
bibliotek, Anne Marit Olsen, Hydromuséet, Statkraft Glomfjord, Meløy historielag, Meløy museum og 
Kulturkontoret i Meløy, til å lage et arrangement rundt «Operasjon Muskedunder» sitt 75 års jubileum. 

Nå er det framsatt ønske om å gjøre et nytt samarbeid. Til neste år er det 100 år siden kraftstasjonen på 
Fykan starta opp med strømproduksjon. Det bør markeres/jubileres. Det er innkalt til møte i Glomfjord 
torsdag 23. mai. Øystein Ursin og Trond Mikkelborg vil gjerne delta fra oss. 

Operasjon Muskedunder er kommet med i en tegneserie. Tegneserien heter «Sabotasje» og kom ut i 2018. 
Tegneserieskaperen og illustratøren er fra Mo i Rana, og heter John Sigvart Jamtli (1982). 
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Sak 21/2019 «NÆRT PÅ – LIVET RUNDT INDUSTRIEN – GLOMFJORD» 

Neverdal skole har gitt ut nok en bok i sin serie. Vi har vært så heldig at vi har fått to esker med disse bøkene 
fra dem. 

Sak 22/2019 ÅRBOKSEMINAR I STEIGEN 

Helgen 24.-26. mai 2019 er det samling i Steigen. Anne-Rita Kolberg deltar fra oss. 
 

Sak 23/2019 ÅRSMØTE I LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE I ALTA 

Helgen 24.-26. mai 2019 er det samling i Alta. Lise Kildal deltar fra oss. Hun deltar faktisk som delegat fra 
hele Helgelandsområdet. 
 

Sak 24/2019 NY BOK – METALLDETEKTOR 

Arkeolog Brita Berglund arbeider ved Vitenskapsmuseet ved NTNU og har Helgeland som spesialfelt. Det 
ryktes at hun kommer ut med ny fagbok i løpet av kommende mai. Den kommer vi til å kjøpe inn til laget. 
Anne-Rita tar saken. 
 

Sak 25/2019 «PENGER PÅ BOK» 

Pr. i dag har laget rundt 273.000 kroner på konto. Det er bra å ha kapital i ryggen fram mot produksjon av 
neste runde med årbok og kalender. 
 

Sak 26/2019 ØKNING AV APANASJE 

Det er bred enighet blant styremedlemmene at vår leder bør få økt sitt tilskudd fra laget. Hun gjør en meget 
stor innsats/dugnad for laget med formidling, pakking og sending av bøker og kalendre, i tillegg til alt annet. 

Vedtak:  
Anne-Rita Kolberg får utbetalt 10.000 kroner i 2019 for sin ekstra innsats med salg av årbok og kalender. 

Til orientering: leder Anne-Rita Kolberg var ikke tilstede da denne sak, 26/2019, ble diskutert og vedtatt! 
 

Sak 27/2019  VERVEKAMPANJE BLANT UNGE 

Medlemsmassen i laget vårt har forholdsvis høg gjennomsnittsalder. Vi bør få i gang en vervekampanje for 
å få yngre folk aktivt med. 
 

Sak 28/2019  ÅRBOK TIL AVGANGSKLASSENE 

Skoleelever i Meløy som nå i vår er ferdig med barne- og ungdomsskolen, skal alle få ei årbok fra 2003. De 
fleste av disse elever er nok født dette året. 
 

Sak 29/2019  ÅRSMØTE TIRSDAG DEN 14. MAI 2019 

Forberedelsene til årsmøtet er godt i gang blant valgkomité og styremedlemmer.  

 

Møtet hevet kl. 21:00 

Åse Sørgård 
Sekretær 


