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Til stede: 

Oddleiv  Torsvik  leder 
Ole Hjalmar  Schulz 
Unni   Torsvik 
Per   Swensen  
Anfinn  Myrvang  vara 
Åshild H. Ursin      ” 

Forfall:  Anne-Rita Kolberg og Alf Kristoffersen. 

Lederen ønsket velkommen.  

 

14/09 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT FRA  

  STYREMØTE DEN 25. MARS 2009. 

   Godkjent uten merknad. 

15/09  DIVERSE ORIENTERINGER 

    a.  Medlemsstatus 
    Antall medlemmer i Meløy Historielag er nå kommet opp i 181, en økning på 54 

inneværende år. Vel 20 personer har pr. d.d. ikke betalt kontingent for innevær-
ende år, og for noen hersker det en viss tvil om medlemsstatusen. I laget er det nå 
68 med livsvarig medlemskap – en økning på 54. Bebudet dobling av kontingenten 
f.o.m. 2010 har nok også spilt inn her. Meløy Historielag har, som tidligere, 2 
æresmedlemmer. 

   b.  Økonomi 
    Laget har for tiden til sammen ca. 255.000 kroner på sine to bankkonti. Da er ikke 

tidligere vedtatte bidrag for Fore og Halsa kirker (kr. 5.000,- x 2), MK ”Teisten” 
(betinget tilsagn kr. 10.000,-) og Stiftelsen Meløygården (kr. 150.000,-) betalt.  

    Tidligere vedtatt godtgjørelse for styremedlemmer/varamedlemmer, regnskapsfører og 
revisor skal utbetales inneværende år. 

     Vedtak: 

    Styret i Meløy Historielag har i møte den 14. oktober 2009 i samsvar med 
årsmøtevedtak drøftet saken om godtgjørelse til lagets regnskapsfører og revisor. 

     For året 2009 gis en årlig godtgjørelse  

     til regnskapsfører : kr.  3.000,- 
     og til revisor  : kr.  3.000,- 
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Styremøte i Meløy Historielag i Torsvik 
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   c.  Sommerturen søndag, den 9. august 2009 
    73 personer deltok på årets utflukt til Alstahaug. Det gav en inntekt på kr. 72.900,-.  
    På utgiftssiden endte man på til sammen kr. 21.642,-. Det vil si at Meløy Historielag 

sponset kr. 21.642,-.  

    Vel anvendte penger mener styret, da slike utflukter og sommerturer har en positiv 
og god effekt for historielagets rennomé. 

   d.  Navnesak Mesøy 
     Meløy Historielag ble bedt om innspill i saken og gav uttrykk for sin mening. Hvor 

mye akkurat dette har hatt å si, vites ikke, men man konstaterer ut fra media at 
den gamle skrivemåten opprettholdes! 

 

   e.  Kraftutbyggingsjubiléet 

     Egentlig intet nytt siden sist, men man har merket seg at Statkraft opererer med 
jubileum vedr. Fykan/Glomfjord i 2019 og ikke i 2012 – d.v.s ikke ved barnets 
fødsel, men da det lærte å gå. 

    En idé som ble framsatt i møtet, var å fremme tanken om heder til pionéren Bernt 
Lund ved å få laget en bauta, eventuelt lokalisert ved kulturhuset. Historielagets 
leder følger opp saken ved henvendelse til Meløy kulturkontor. 

   f.  Kommunejubileum 
     Meløy kommune fyller 125 år i 2009. Per Swensen er med i jubileumskomitéen. 

 

16/09  STØTTE TIL REPARASJON AV KAI, MELØYSJØEN 

   Meløy Historielag har mottatt en søknad om støtte til reparasjon av kai ved Meløysjøen 
på Meløy. Kaiområdet har i århundrer vært landingssted når man søkte til kirke eller ved 
nødvendige besøk til det som ble kommunens senter fram til først på 1950-tallet. Kaia 
ble oppført i to byggetrinn, den første delen på 1920-tallet, mens den ytterste delen sto 
ferdig i 1938. Deretter var kaia øyas trafikkmessige knutepunkt fram til 1973. I disse 
årene ble vedlikeholdsutgiftene finansiert gjennom anløpspenger, noe som falt bort da 
fergeleiet i Meløysund ble tatt i bruk. 

   Kaianlegget er i privat eie, og Sørgård-familien har nedlagt et betydelig arbeid for å 
bevare anlegget i forsvarlig stand. Styret i Meløy Historielag betrakter hele miljøet på 
strekningen Meløy kirke og ned til kaia i Meløysjøen som én enhet, og anser det viktig å 
støtte den pågående rehabilitering av kaia i Meløysjøen. 

   Vedtak: 

Meløy Historielag uttrykker sin tilfredshet med at kaianlegget i Meløysjøen blir satt i 
stand og holdt i hevd ved å tildele Sørgårds Kai, Meløy, KULTURVERNPRISEN, samt 
et økonomisk tilskudd på kr. 15.000,- til overstående tiltak. 

 

17/09 ÅRBOK OG KALENDER 

  Årboka for 2009 er meldt ferdig og underveis, kalenderen for 2010 er allerede ankommet. 
Presentasjonsarrangementet er berammet til fredag, den 13. november 2009 kl. 18:00 på 
Ørnes Hotell, og Anfinn Myrvang har ansvaret for opplegg/innhold/underholdning.  

  Oddleiv Torsvik skaffer gevinster til hurtiglotteri for delvis dekning av serveringsutgifter. 
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18/09 EVENTUELL BOKUTGIVELSE – TRINE GRØNN IVERSEN 

  Etter ønske fra Trine Grønn Iversen ble Meløy Historielags rolle i forbindelse med eventuell 
utgivelse av hennes bok om helseberetninger fra Meløy fra midt på 1800-tallet og framover 
drøftet i styret. Det ble stilt spørsmål om forutsetninger for hvordan boka kunne oppnå 
”faglitteraturstatus” om Meløy Historielag sto som utgiver? 

  Konklusjon: 
  Leder får i oppgave å avklare med Trine Grønn Iversen forutsetningene for at boka kan 

få status som fagskrift. Historielaget ser det ikke mulig å være forlag/utgiver, men kan 
vurdere et økonomisk tilskudd, samt bidra med salg/distribusjon i distriktet. 

 

19/09  DIGITAL POSTKORTSAMLING 

   Meløy Historielags postkortsamling, med motiver fra Meløy fra slutten av 1800-tallet fram til 
utpå 1950-tallet, ble scannet i 1998 av Terje Olufsen – etter ønske fra historielaget. 
Samlingen består av ca. 260 postkort, der de fleste grender i kommunen er presentert. 
Disse har vært tilgjengelig på Terje Olufsens hjemmeside i mange år. 

   Meløy Historielag finner det betimelig å få denne billedsamlingen også utlagt på lagets 
egen hjemmeside. De ansvarlige for sida bes sørge for å få dette gjennomført. 

 

 

Ref.: Unni Torsvik 


