
 

 

 

Styremøte tirsdag, den 16. februar 2021 

Til stede:  Lise Kildal, Øystein Ursin, Åse Sørgård, Trond Mikkelborg og Per Hogne Jensen 

 

Sak   1/2021 Salg av årbok og kalender 

 Årbok : 746 (716 året før) 
 Kalender : 598 + 2 (513 året før) 

 Styret vedtar at vi går ned til å trykke 900 bøker og beholder antallet kalendere på 600. 

 

Sak   2/2021 Årbok 2004  

 Inneholder en artikkel om fabrikkarkitektur som en Thomas Haupt ønsker å bruke i sin  
 doktoravhandling om historisk betong og murkonstruksjon i UNESCO. Har fått tilsendt  
 årboka fra 2004. 

 

Sak   3/2021 Engevik slekta 

 Spørsmål etter boka om dem. 

 

Sak   4/2021 Fykantrappa 

 Det er kommet henvendelse fra Glomfjord Grendeutvalg med spørsmål om historie laget 
 ønsker å delta i arbeidet for å bevare Fykantrappa.  

 Anne Rita svarer på vegne av historielaget. Historielaget er interessert i at trappa skal  
 bestå, men vil ikke delta i arbeidet for å holde den åpen for turisme.  

 

Sak   5/2021 «Teisten» 

 Per Hogne kjørte til Rognan for å se på motoråttringen «Teisten» sammen med Kai Linde, 
 båtbygger. Han kan gjerne sette båten i stand, men vil ha penger for det. Tidligere har det 
 vært mangel på etterbruk av båten etter opprusting. Saken skal presenteres for kommune-
 styret. Dersom den kommer inn under Den kulturelle skolesekken, må den brukes i under-
 visning. Tanken er å sette opp et naust på «fyllinga» på Ørnes og plassere den på land der.  

 Dersom den skal settes på havet, må noen ha ansvaret for driften. Dersom den skal brukes 
 med passasjerer, må dette ligge under sikkerhetsforskriften. 

 Meløy Historielag har bevilget en pengesum på 80.000,- kr for å bevare båten, og midlene 
 er låst opp mot restaurering av «Teisten». Styret i historielaget ønsker å ta opp på årsmøtet 
 om det skal settes en tidsfrist på disse midlene. Man kan tenke seg å bruke de midlene til 
 andre ting, dersom prosjektet ikke blir realisert. 

 Gøril Pedersen har sendt mail om at de skal på kurs i et nytt arbeidsverktøy for å bevare 
 «Teisten». Det sendes søknad til Riksantikvaren om midler til dette. Søknadsfrist til høsten. 

 



Sak   6/2021 Martin Selstad 

 Martin Selstad skriver bok om Meløyregionen. Boken omhandler dagliglivet i Meløy for 
 100-150 år siden. Han spør etter råd og opplysninger om å bruke historielaget som forlag. 
 Han samarbeider med Anfinn Myrvang som illustratør og konsulent.  

 Styret er positiv til at det blir utgitt en historisk roman om Meløy. Dersom vi skal støtte  
 ham, må utgivelsen skje utenom vår utgivelse av årbok og kalender før jul.  

 

Sak   7/2021 Sekretær 

 Lise ønsker å fratre som sekretær. Per Hogne overtar dette vervet. 

 

Sak   8/2021 Årsmøte 

 Styret foreslår å avholde årsmøte torsdag den 20. mai klokka 18.00, Ørnes Hotell. 

 

Sak   9/2021 Historielagets sommertur 

 Det arbeides for å arrangere tur til sommeren. Åse undersøker om vi kan besøke Skånland 
 gård. Dersom vi skal på båttur, kan vi planlegge stopp på noen av øyene på turen. 
 Bespisning på Skånland? Inndyr? Fleinvær? 

 

Sak 10/2021 Økonomi 

 Ca. kr. 215.000,- på konto. Viser til årets regnskap. 

 

           Ref.:  Lise Kildal 


