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Til stede: 

Oddleiv  Torsvik leder 
Ole Hjalmar  Schulz 
Unni   Torsvik 
Anne-Rita Kolberg 
Per   Swensen vara 
Anfinn  Myrvang    ” 

Forfall:  Per Hogne Jensen 

Lederen ønsket velkommen til årets andre styremøte. 

  

8. Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereferat fra 21.01.2009 

 Godkjent uten merknad. 

9. Diverse orienteringer. 

a. Brev fra Meløy kommune til foreløpig orientering vedr. evt. jubileringsmarkering 
Glomfjord kraftverk. Enhetsleder kultur meddeler at saken er satt som en ”kulturell 
knagg” i 2012 i Salten kultursamarbeid, selv om Statkraft og Meløy ser noe ulikt på 
tidspunktet for å jubilere. Statkraft regner dato for idriftsettelse av kraftverket i 2019, 
7 år etter oppstart av anleggsdrift. Det diskuteres muligheter for flere forskjellige 
arrangement og hendelser innenfor disse 7 årene. Meløy Historielag ønskes uansett 
med i en bredt sammensatt gruppe som kan jobbe fram mot en jubileumsfeiring. 

b. Avtale med Trond Aakvik vedr. bokutgivelse, ”Røtter i Rødøy” nr. 2, ble inngått i 
februar 2009. Meløy Historielag påtar seg å være forlag/utgiver i et opplag på 1.000 
eks. Forfatter/redaktør er selv ansvarlig for leveranse av manuskript og materiell til 
trykkeriet, samt leveringssted og mottak av det ferdige produkt. Faktura fra 
trykkeriet forskotteres av historielaget og avregnes i sin helhet i oppgjøret med 
forfatteren. 

Videre foreligger avtale i forbindelse med distribusjon/salg og godtgjørelse til Meløy 
Historielag for forefallende arbeid i sakens anledning. 

c. Info om Landsmøte 2009 i Landslaget for Lokalhistorie den 5. – 7. juni 2009 i 
Kristiansand. Det hadde vært ønskelig med en representant, men vanskelig å 
gjennomføre det. 

d. Den Norske Kulturminnedagen arrangeres dette året den 13. september. I den 
forbindelse er alle landets historielag invitert til å delta. Årets tema er knyttet opp 
mot VANN – ”Vann og dagliglivets kulturminner”. 

Styret i Meløy Historielag ble enig om at leder skulle ta kontakt med Kulturkontoret i 
Meløy og Salten Museum Meløy for evt. videre oppfølging.  
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e. Det foreligger invitasjon til seminar den 17. – 19. april 2009 i Hurtigrutens Hus på 
Stokmarknes fra ”Arkiv i Nordland” på Høgskolen i Bodø. Dette er det tredje 
”begeistringsseminaret” som arrangeres innen temaområdet ”Nordlands historie”, og 
handler denne gangen om ”Modernisering og endringsprosesser i fiskerinæringa”. 

Styret i Meløy Historielag mener disse tiltakene er og har vært positive og interessante, 
og det hadde vært ønskelig at laget hadde vært synlig på seminaret, men dette året 
ble det dessverre ikke. 

f. Det ble invitert til ”Tradisjonsmatkonferansen i Lofoten 2009”, arrangert i Svolvær 
29.– 30. mars. Med kun 2 dagers betenkningstid før påmeldingsfrist ble det kun med 
å pirre lysten og en orienteringssak for styret. Programmet var både innholdsrikt og 
interessant. 

10. Søknad om økonomisk støtte 

 a. Halsa kirke 50 år (har søkt om kr. 10.000,- eller mer) 

b. Fore kirke 100 år (har ikke søkt) 

VEDTAK: 

Meløy Historielag har tidligere vedtak på å yte 5000 kroner til slike formål, og begge over-
fornevnte menighetsråd tilbys kr. 5.000,- hver i tilskudd til utgivelse av jubileumsbok. 

c. Reparasjon av MK ”Teisten”, søknad om bidrag fra Salten Museum Meløy av 29.01.2009. 

 VEDTAK: 

 Meløy Historielag har stor interesse av at motoråttringen ”Teisten” blir bevart og holdt i en 
slik standard at den forblir sjødyktig til ferdsel i våre nære farvann. Historielaget har 
tidligere bevilget betydelige beløp til formålet, og beslutter enstemmig å gi et tilskudd på   
kr. 10.000,- til den omsøkte reparasjonen av ”Teisten”. 

11. Årsmøte 2009 / Årsmelding 

 To alternativer ble framlagt for styret i anledning avvikling av årsmøte 2009, samt et 
foreløpig utkast til Årsmelding 2008.  

 Forslag 1: Ørnes Hotell den 2. mai 2009 (trad.) 

 Forslag 2: Lørdag, den 2. mai 2009 med hurtigruteskipet MS ”Trollfjord” på strekningen 
Ørnes-Bodø, med årsmøte ombord, evt. orientering om livet om bord 
v/besetningsmedlem samt et kåseri om Hurtigruten av Anfinn Myrvang. Besøk 
på Norsk Luftfartsmuseum med lunsj og omvisning. Buss heim. 

 VEDTAK: 

 a. Styret tiltrer forslag til Årsmelding for 2008 med styrets beretning. 

 b. I forbindelse med avviklingen av årsmøtet går styret inn for alt. 2. Som en 
jubileumsmarkering i forbindelse med at Meløy Historielag fyller 25 år, dekker 
historielaget alle utgifter for sine medlemmer relatert til turopplegget. 
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12. Navnevedtak Mesøy – Messøya 

 Etter henvendelse fra Merete Larsen og orientering om bakgrunn og saksdokumenter som 
lå til grunn for Statens Kartverks beslutning om å endre skriveformen for Mesøy til 
Messøya, fant Meløy Historielag å ville støtte kravet om at skriveformen fortsatt skulle 
være Mesøy. Historielaget ønsker å følge opp saken, og – om mulig – få arrangert et 
lokalt seminar om stedsnavn, bakgrunn og prin-sipper for endring av skriveform. 

 VEDTAK: 

 Lederen tilskriver Mesøy Grendelag v/Merete Larsen om Meløy Historielags syn. 

13. Avtale om bruk av 2. etg. i Gammelbakeriet 

VEDTAK: 

Det inngås avtale mellom Salten Museum Meløy og Meløy Historielag vedr. leie av 
2. etg. i bakeriet på Ørnes gamle handelssted. Historielaget betaler kr. 250,- pr. 
mnd. i husleie. Ved behov for bruk av 1. etg. skal dette avtales med Salten Museum 
(kr. 100,- pr. gangs bruk). leietiden er foreløpig satt for året 2009, med mulighet for 
forlengelse. Meløy Historielag forplikter seg til å betale 25 % av strømutgiftene. 

 

 

 

Ref.: Unni Torsvik 


