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Til stede: 

Styret 

Anne Rita   Kolberg 

Åse   Sørgård 

Ingjar  Johnsen 

Ole Hjalmar   Schulz 

 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund.  

12/15   ORIENTERINGER 

 - Årbokseminaret på Meløya. Laget vårt har invitert til seminar i Årboksamarbeidet 
i Salten fra 12.- 14. juni med et rikholdig program både av årbokfaglig art og av 
ellers historisk interesse. Vi har dessverre vært nødt til å avlyse seminaret da 
påmeldingen var svært liten tross purring og påminnelse fra koordinatoren i 
samarbeidet. 

-Kulturminnedagen 2015 skjer i tidsrommet 12.-15. september. Tema i år er 
nabolag-kulturminner-historie. Vi har frist til 23. juli med å melde fra om vi vil delta. 
Aktualitet for dagen kunne være ei samling på Åmøya med helleristningene der og 
eventuelt Herstadfjøsen. 

-Retningslinjer for prosjektstøtte fra Landslaget for lokalhistorie. For 2016 kan vi 
tenke oss å søke for turer for eldre som vi har planer om å få til til museet på 
Reipå i samarbeid med museet. 

-Levde liv. Samtaler med eldre, nedskriving, opptak av samtaler både når det 
gjelder bilder og lyd. Har vi muligheter til å få til noe her? 

13/15    SØKNAD FRA NEVERDAL SKOLE OM STØTTE TIL Å GI UT BOK 

   Vi har mottatt søknad fra Neverdal skole om økonomisk støtte og i etterkant om 
historielaget kan stå som utgiver av boka ”Nært på – livet rundt industrien i 
Glomfjord”. Boka skal trykkes i 500 eksemplarer og skal finansieres ved hjelp av 
salg. Vårt bidrag til dette prosjektet blir å stå som utgiver. Det at skolen slipper 
merverdiavgiften blir vår økonomiske støtte. Anne Rita har opprettet skriftlig avtale 
med skolen og tildelt ISBN nummer. Boka vil komme i salg i løpet av juni. 

    

14/15    SOMMERTUR 2015 

 Årets sommertur vil gå til Lovund søndag den 9. august. Øystein B har hatt kontakt 
med Benjaminsen i Rødøy og fått en pris på leie av båt. Styret er enig om å leie 
den største båten med kapasitet til 56 passasjerer. Den vil gå fra Ørnes kl 9.00 og 
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anløpe Grønøy før turen går videre til Lovund. Returen vil bli slik at vi kan være 
tilbake på Ørnes rundt kl 18.00. På Lovund er det mulighet for vandring rundt om i 
bygda, motormuseum, båtmuseum, galleri med mer. Vi tar sikte på middag på 
Lovund Hotell. Familien Olaisen har hånd om det meste dr ute så Anne Rita skal 
kontakte dem for å få gjort avtaler og ordnet med middag. Øystein B gjør nærmere 
kontakt med Benjaminsen om båten og Ole Hj ordner annonse i Framtia og 
Meløyavisa et par ganger nå i juni og igjen når turen nærmer seg. Vi har satt 
egenandelen til kr 500 pr medlem og kr 700 for ikke medlemmer. Prisen inkluderer 
turen og middag. Øvrig matbehov må den enkelte dekke selv. Vi er også enig om 
at det blir først til mølla prinsippet som gjelder når det gjelder påmelding. For 
oversiktens skyld, er det kun Ingjar som tar imot påmeldingene. 

 

15/15   ÅRBOK OG KALENDER 

 Vi er enig om å redusere antall årbøker til 1200 for 2015 og beholde samme antall 
som i år (700) når det gjelder kalenderen for 2016. 

 
 

16/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTSKRIFT AV BILDER 

 

Ved fristens utløp for å melde saker til årsmøtet, hadde Reidun Hals sendt søknad 
om mulig tilskudd til å få laget utskrift av bilder og tekst av noen av Christian 
Waatviks bilder. Meningen er at denne samlingen skal ha sin plass på biblioteket. 
På grunn av en intern glipp i styret, kom saken først leder i hende under 
bevertningen etter møtet. Vi i styret synes det er flott tiltak og er enig om å støtte 
økonomisk. Ole Hj har fått fullmakt til å kontakte Reidun for å høre nærmere 
hvordan hun tenker seg dette og om omfanget. Ut fra dette vil vi komme tilbake til 
beløpets størrelse. Det er en svær jobb Reidun til nå har gjort når det gjelder å få 
digitalisert bilder og få identifisert og laget tekst, men forstår det slik at en god del 
ennå gjenstår. 

 
 

 

 
 

Ole Hj Schulz 
(referent) 

 
 
 


