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Til stede: 

Styret 

Oddleiv  Torsvik  leder 
Unni   Torsvik 
Åse  Sørgård 
Per  Swensen 

(Anne-Rita Kolberg var forhindret fra å møte) 

Anfinn  Myrvang  vara 
Åshild H. Ursin      ” 
Ole Hjalmar Schulz     ” 

 

Lederen ønsket velkommen.  

 

14/11 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT FRA 

STYREMØTE DEN 18. OKTOBER 2011. 

Godkjent uten merknad. 

 

15/11  ENDELIG FASTSETTING AV PRISEN PÅ ÅRBOKA 2011 

  Forslag om eventuell forhøyelse av utsalgsprisen fra kr. 250,- til kr. 300,- har vært ute til 
høring hos styret. Et overveldende flertall gav tilbakemelding om å opprettholde kr. 250,- . 
Selv om årets bok både i antall sider og fargebilder kunne forsvare en prisstigning, ønsket 
styret å beholde nåværende pris ett år til. 

  VEDTAK: 

  Utsalgspris på Årbok 2011 fastsettes til kr. 250,- . 

 

16/11  HØRING VEDR. G.NR. 77 BNR. 54, 61 OG 73 – DISPENSASJON FRA 

MELØY KOMMUNEPLANS AREALDEL 

 Meløy Historielag er oppført på kommunens adresseliste i forbindelse med høring 
vedr. bygningsmessige endringer på overnevnte gnr. og bnr. 

Historielaget har utvist interesse og engasjement for at Sørsjøen og veien oppover t.o.m. 
kirka/gravgården og mellomliggende bygninger nært veien har stor lokalhistorisk verdi. 
Etter vår oppfatning er den beste måten å bevare bygningsmassen på at denne brukes og 
vedlikeholdes, samtidig som det tas hensyn til miljøet og historisk dokumentasjon. 

De foreslåtte endringer synes på en god måte å ivareta historielagets interesser.  

MØTEREMØTEREMØTEREMØTEREFERATFERATFERATFERAT    

Styremøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell 

fredag, den 11. november 2011 

kl. 16:00 – 17:00 
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VEDTAK: 

Meløy Historielag anbefaler at det omsøkte tiltaket godkjennes.   

 

17/11  GJENNOMFØRINGEN AV PRESENTASJONSARRANGEMENTET I KVELD 

Loddblokker og gevinster er anskaffet, og loddselgere er klarert. 

Lokalet som stilles til vår disposisjon er noe redusert grunnet eget arrangement på 
Ørnes Hotell, noe som er betenkelig i forhold til tidligere erfaring vedr. oppmøte. 

Den lovede taleforsterker er ikke tilgjengelig, men dette ble ordnet ved iherdig innsats 
av styret i siste time og velvillig hjelp av trubaduren Jøran Breivik. 

Bøker og kalendere til utsalgsstedene i Sørbygda og på øyene er klargjort. 

Konfransier Anfinn Myrvang har som vanlig god plan for gjennomføringen, men styret 
er spent på hvordan det skal bli fysisk plass for Nordre Meløy mannskor som 
underholdere og servering av kaffe og rundstykke til alle!   

 

18/11  EVENTUELT 

  Følgende orientering ble gitt: 

-  Leder av kalenderkomitéen, Øystein Birkelund, har meddelt at han ønsker 
avløsning i sitt verv. 

  Dette blir en sak som forutsettes fulgt opp av nytt styre i 2012. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ref.: Unni Torsvik 


