
 

 

 

Styremøte torsdag 9.januar 2020, kl. 19:00, på Bakeriloftet 

 

Tilstede :  Øystein Birkelund, Anne-Rita Kolberg, Per-Hogne Jensen, Øystein Ursin og Åse Sørgård. 

Meldte frafall:  Trond Mikkelborg, Lise Kildal 

Flyttet til Vesterålen for en periode: Roar Storjord 

 

Sak 1/20 Situasjon «Teisten» 

  Motoråtringen «Teisten» opprinnelig fra Bolga, ligger nå å vansmektes på Rognan. Per-
  Hogne ønsker at historielaget sender en forespørsel til Nordlandsmuséet om «veien videre» 
  for Teisten. Anne-Rita tar saken. 

Sak 2/20 Sommertur 2020. Alternativer for buss 

  Ett forslag er foreløpig kommet inn. Tur til Kjerringøy gamle handelssted, med omvisning og 
  kaffe. På samme tur besøker vi Jektefartsmuséet i Bodøsjøen, med muligens middag der. 

  Det forventes flere forslag på sommertur 2020       Mest sannsynlig vil dato for turen bli  
  lørdag 15. august 2020. 

Sak 3/20   Frivillighetsregister (se sak 11/19)  

  Anne-Rita informerer at vi har fått i overkant av 17.000 kroner fra dem i momskompensasjon 
  for 2019. 

Sak 4/20   Gjennomgang salg av sesongens årbøker og kalendre 

  Vi ble tidlig fri for kalendre over hele fjøla. Arkivet får bare 5 (i motsetning til de vanlige 10). 
  Årbøkene har solgt rimelig bra over hele kommunen, og i Bodø. I tillegg til butikksalg, så har 
  Anne-Rita pakket og solgt/sendt nærmere 50 bøker til kunder. Boka er godt mottatt  

Sak 5/20   Årbok 2020 og Kalender 2021 

  Vi reduserer bestillingen fra 1000 til 900 bøker. Dette ut fra salgstallene de siste år.  
  Angående kalender for året 2021, bør vi øke antallet bestilling. Enten med 50 flere, eller 
  kanskje 100 flere. Altså et antall på 550 eller 600. Dette får vi vurdere når vi vet om den 
  kalenderen som «fotografpikene» tidligere har produsert, blir satt i produksjon igjen. 

Sak 6/20   Slektsforskerkurs (se sak 16/19 - Rekruttering av yngre medlemmer) 

  Forslag om å lage slektsforskerkurs. Et elementært grunnkurs. Dette bør helst foregå i løpet 
  av februar 2020. Og at det blir på Ørnes hotell. Trond og Anne-Rita skal holde kurset. 

Sak 7/20   Årsmøte 2020 

  Foreløpig forslag for møtedato; tirsdag 12. mai 2020. 

 



Sak 8/20   Kurs for aktører med privat arkiv 

  13. – 14. februar 2020 inviterer Arkiv Nordland private arkivaktører til å komme på samling på 
  Jektefartsmuseet. «Bevaringsplan for privatarkiver». Kr 1950 (2 lunsj og 1 middag). Åse 
  Sørgård, og muligens Dagfinn Kolberg, melder seg på. 

Sak 9/20   Utbetaling Stiftelsen Meløygården 

  Stiftelsen Meløygården har fått utbetalt sine 30.000 kroner som vi bevilget dem for et par år 
  siden, - og vi har fått kvitteringer  

Sak 10/20   Strømprisen for arkivet har økt 

  Vi har nå betalt for husleie av arkivet, samt strømutgifter som har steget fra forrige år, - til 
  Stiftelsen Meløygården. 

  Møtet hevet rundt kl. 21:00. 

  Ref.:  Åse Sørgård 


