MØTEREFERAT
Styremøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell
fredag, den 12. november 2010
kl. 16:00 – 17:30

Til stede:
Styret
Oddleiv
Ole Hjalmar
Unni
Anne-Rita
Per

Torsvik
Schulz
Torsvik
Kolberg
Swensen

leder

Anfinn
Åshild H.
Åse

Myrvang
Ursin
Sørgård

vara
”
”

Dessuten
Svein
Knutsen
regnskapsfører
Anna Marie Andreassen revisor

Lederen ønsket velkommen.
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GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT FRA
STYREMØTE DEN 5. MAI 2010.
Godkjent uten merknad, men med vedtak om å drøfte bruk og organisering av arkivet
på Meløy som sak 10/10.
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ORIENTERINGER – HENDT SIDEN SIST
a. Årsmøte den 26. mai 2010
Det møtte opp 7 personer på årsmøtet i mai. Med bortimot 170 medlemmer i
Meløy Historielag er det lov å være skuffet over det!
b. Sommerturen 2010
Plan- og tilrettelegging gikk sin gang, og deltakerlista ble til slutt tålig bra, i hvert
fall var kombinert busstur og seilas med MS ”Gamle Salten” besluttet å gjennomføres, da skipet grunnstøtte og turen måtte kanselleres.
c. Markering navneendring Nordlandsmuséet
Torsdag, den 17. juni 2010 ble det feiret at Salten Museum endret navn – til
Nordlandsmuséet. Lanseringsfesten foregikk i Prinsens gt. 116 i Bodø, og Meløy
Historielag var invitert. Leder Oddleiv Torsvik representerte.
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d. Markedsdag og markering av 100 årsdag for steinkaia på Meløy.
Mange frammøtte i Meløysjøen i anledning arrangementet ”Steinkalas – 100 årsjubileum” lørdag, den 3. juli 2010. En rekke medlemmer av Meløy Historielag var
observert, deriblant de fleste i styret, Åse Sørgård på arrangementssida, Per Swensen
på talerlista, samt Unni og Oddleiv Torsvik som nøt godt av det hele i godværet.
e. Kulturminnedagen 2010
Årets "KULTURMINNEDAG" ble markert søndag, den 12. september 2010 på
Tidemannbrygga på Ørnes. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom
Kulturkontoret, Nordlandsmuséet, Meløy Kystlag og Meløy Historielag. Tema for
dagen var "Nytt liv i gamle minner", og hva var vel bedre enn å møtes et sted
som hadde vært brukt til både klippfisk- og trelasthandel - to næringer som har
gjennomgått sterk endring i bygda, på hvert sitt vis. Man valgte rett og slett å sette
fokus på "Fesk, Fjøl og Framtid".
Det ble framført to foredrag, to presentasjoner, en konsert, en billedutstilling og
solgt bacalao i "uterestauranten" (partytelt). Mange frammøtte, som var interessert
i klippfiskens lokalhistorie, Tidemannbryggas skjebne og kommunesenterets
framtid. Ved kaia hadde Kystlaget fortøyd gamle båter som dannet rammen - både
visuelt og ved sine umiskjennelige tøff-tøff-lyder!
Historielagsveteranen Per Swensen åpnet med lokal historie om brygga, klippfisk
og trelast-epoken, og Odd Williamsen fra Klippfiskmuséet på Nordmøre kåserte
om det mer nasjonale. Jøran Breivik og Stein Ivar Hestdahl er sikkerstikk på den
musikale fronten, og det hele ble rundet av med " - Hva nå"? Kjell Holdal fra Meløy
kommune gav forsamlingen et innblikk i framtidsmuligheten i Ørnes sentrum og
Unni Furfjord fra Unodesign viste fram for det tallrike publikum den mulige
utviklingen ved å presentere planene som Meløygruppen tidligere i år vant
anbudet om utbygging på fyllinga med.
Mange viste også interesse for billedutstillingen som Meløy Historielag bidro med,
primært med lokal klippfisknæring som tema.
e. ”Mitt liv med Hurtigruten”
Tirsdag, den 26. oktober 2010 hadde Meløy Historielag og Nordlandsmuséet avd.
Meløy den ære i kompaniskap å invitere til et særdeles entusiastisk foredrag med
Trond Østgaard på Ørnes Hotell, der tema og tittel var: "Mitt liv med Hurtigruten".
Hele 45 personer møtte opp, og angret neppe på det, de opplevde Trond Østgaards
entusiastiske foredrag og fikk del i hans glødende interesse for Hurtigruten!
f. Benkestokringen
Per Swensen orienterte om forespørsler han har fått fra ulike hold om hvor ringen
befinner seg.Benkestokringen er i privat eie. Historielaget har tidligere vært i dialog
med eierne om mulighet for oppbevaring på betryggende måte, slik at den for
framtida blir bevart i Meløy. Til nå er det ikke kommet i stand noen avtale, men
saken bør gjenopptas ved høve.
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KNUT DAHLS ETTERLATTE PAPIRER
Da man var kjent med at det i boet etter nylig avdøde Knut Dahl på Fondal Gård befinner
seg mye interessant skriftlig materiale og fotos, ble det sendt en henvendelse fra Meløy
Historielag til boets forvaltere, datert den 6. august 2010, med tilbud om å bidra i arbeidet
for å ta vare på materialet.
Svar fra bobestyrer/kontaktperson er datert den 22. oktober 2010, der historielaget
ønskes velkommen til å delta i arbeidet med å samle, systematisere og være
behjelpelig med å ta vare på det som er interessant her.
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Forslag til oppfølging:
Anfinn Myrvang oppnevnes til representant for Meløy Historielag for gjennomgang av
materialet.
VEDTAK:
Styret tiltrer forslaget.
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STADNAVN I MELØY
Fra Roar Johansen, Stavanger, mottok historielaget i august 2010 orientering om navn på
steder i Meløy som er endret av Statens Kartverk. Åmøyhamn er endret til Åmnøyhamna,
Grønøy er endret til Grønnøya, Åmøy er endret til Åmnøya. I tillegg er Bjærangfjorden
inkonsekvent navngitt som Bjerangsfjorden eller Bjærangsfjorden. Det er ikke fra Meløy
kommune gitt uttalelse til saken. Styret er enstemmig på at overnevnte endringer er
uheldige og bryter med lokal tradisjon.
Forslag til oppfølging:
Meløy Historielag sender henvendelse til Meløy kommune om gjenopptaking av
navnesakene i samsvar med anbefalinger fra Roar Johansen, Stavanger.
VEDTAK:
Styret tiltrer forslaget.
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ÅRBOK OG KALENDER
Leder orienterte om årets produksjonskostnader som er kr. 28.500,- (900 eks.) for
kalender og kr. 131.500.- (1.500 eks.) for årboka. Dette vil gi akseptabel fortjenestemargin med utsalgspris og salg som tidligere, med henholdsvis kr. 50,- og kr. 250,- .
Redaktøren orienterte om opplegget for kveldens presentasjonsarrangement.

FORVALTNING AV ARKIVET PÅ MELØY
Anfinn Myrvang og Per Swensen orienterte om etableringen av lokalhistorisk arkiv på
Meløy og bruk og tilgjengelighet fram til i dag. Det var forutsatt at Meløy kommune skulle
være en aktiv samarbeidspartner, med bl. a. å bruke dette som arkiv for sine gamle
dokumenter. Etter registrering og katalogi-sering, foretatt av Nordlandsarkivet, er
dokumentene kommet på plass, men kommunens medvirkning og oppfølging har vært
uklar og oppleves mangelfull. I tillegg til de kommunale dokumenter er det en betydelig
mengde materiell fra Sparebanken, lag og foreninger og private, som er levert til
oppbevaring her.
Nåværende ordning med ansvarshavende for arkivet, bosatt henholdsvis på Engavågen
og Bolga, er særdeles tungvint. Meløy Historielag betaler kr. 2.000,- pr. mnd. til
Stiftelsen for leie av lokalet. Det burde være et rimelig krav at Meløy kommune tok et
medansvar for driften.
VEDTAK:
Lederen av Meløy Historielag sender en skriftlig henvendelse til Meløy kommune med
anmodning om møte for å drøfte samarbeid om videre bruk og drift av lokalhistorisk
arkiv på Meløy.

Ref.: Unni Torsvik
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