
  1 

 
 

 

 

 

 

 

Til stede: 

Styret 
Anne Rita   Kolberg 
Åse   Sørgård 
Anfinn   Myrvang 
Ingjar   Johnsen 
Ole Hjalmar   Schulz 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Ursin. 

  

49/14   ORIENTERINGER 

 - Bjørg Linviks bok ”Minner fra min barndom”. Anne-Rita har kjøpt inn tre nye 
eksemplarer som er fordelt på eldreinstitusjonene i Meløy. 

- Ingjar var utsending til møtet i årboksamarbeidet som ble holdt i Bodø den 5. 
desember. Ledelsen av samarbeidet er nå flyttet til Fauske. Trykking og produk-
sjon av boka ble i år utført av et trykkeri i Drammen. Boka ser fin ut, men det går 
igjen blant alle lagene at det har vært korte tidsfrister og sein levering. Ellers var 
det stor begeistring for neste kurs som vårt lag inviterer til og vil arrangere på 
Meløya til våren. 

- Årbokas framtid – samarbeid Meløy Historielag og Mediehuset Meløy A/S. Det 
har vært avholdt et møte med Mediehuset der Anne-Rita, Anfinn og Dagfinn møtte 
for historielaget. Det kan være ønskelig med litt oppfrisking av layout og litt mer 
kavalkader. Mediehuset vil komme med tilbud (priser) på deler av, eller hele 
produksjonen.  

- Årboksamarbeidet i Salten. Vi samarbeider ett år til i Salten. 

- Anne-Rita har fått henvendelse fra en person fra Gudbrandsdalen som søker 
etter slekt i Meløy. Det jobbes videre med saken. 

- Spørsmål om bruk av bilder fra historielaget. Bildene tilhører ikke historielaget, 
men er utlånt til oss for bruk i årbok eller kalender. Dersom andre skal benytte 
bilder vi har presentert, må utlåner/eier kontaktes.  

 

50/14   ÅRBOKSEMINAR PÅ MELØY I MAI/ JUNI 

   Vi har tatt på oss å være arrangør av årboksamarbeidets seminar våren 2015. 
Seminaret vil bli arrangert på Meløya på Skagen Gård. Åse har forsøkt å kontakte 
eierne av stedet for å booke kurslokaler og overnattingsplasser. Foreløpig program 
vil være historien i og rundt Meløy og historien om selve øya som var hovedsete 
for adelsslekten Benkestok. Ellers kan kanskje historien om Tjyv Henrik være et 
tema. Videre årbokproduksjon vil også være tema, og her vil vi forsøke å få inn 
Edmund Ulsnæs fra Mediehuset Meløy A/S som deltaker og foredragsholder. 
Komité for seminaret vil være: Anne_Rita Kolberg, Dagfinn Kolberg, Åse Sørgård 
og Ingjar Johnsen. 

MØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERAT    

Styremøte i Meløy Historielag på Bakeriloftet, Ørnes 

onsdag, den 10. desember 2014 

kl. 18:00 –  
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51/14   KURS I DIGITAL HISTORIEFORMIDLING 

 Kristin Bolgård, opprinnelig fra Bolga, men som nå arbeider i Norsk Kulturråd, har 
hatt kontakt med Anfinn. På nyåret vil hun holde kurs i digital historieformidling 
beregnet på museumsfolk i Bodø. Vi kan tenke oss å søke plass og kan da tenke 
oss å sponse plassen til Terje Olufsen som har interesse for og er opptatt av slik 
historieformidling. Dersom vi får plass, vil Anne-Rita ta kontakt med Terje og tilby 
ham kurset. Anfinn vil ta nærmere kontakt med Kristin. 

   
52/14 EVALUERING AV ÅRBOKPRESENTASJONEN 

Arrangementet var i år spekket med flotte innslag. Presentasjon av Lahko-boka, der 
vi har vært forlag, flott underholdning med Prøysen, markering av 30-årsjubileum 
med en kavalkade over lagets virke gjennom 30 år, kulturvernpris og til slutt presen-
tasjon av egen bok og kalender.  

En ser kanskje at programmet ble vel omfattende ut fra tida vi hadde til rådighet. En 
del folk begynte å få panikk for ikke å få kjøpt produktene alt i kaffepausen. Det førte 
til litt kaotiske tilstander, slik at da bidragsyterne til boka skulle få sitt dedikerte 
eksemplar, var plutselig en god del av disse alt solgt. En del av disse bøkene har vi 
fått byttet, men ikke alt.  

I ettertid har undertegnede hatt seg mang en god latter over tilstandene, men det var 
heftig mens det sto på. Ellers merker vi så langt at vi konkurrerer med flere lokale 
utgivelser og det blir spennende til slutt å se hvordan salget av våre produkter har 
gått.  

Det ble ellers diskutert litt om at dersom vi skal være med på å gi ut bøker (være 
forlag) for andre, så bør det kanskje styres til andre tider av året. 

 
Ole Hj Schulz 

(referent) 
 
 
 


