
ÅRSMELDING 2012 
Meløy Historielag 

 

Generelt 

Meløy Historielag ble stiftet den 1. april 1984, og ble registrert i Enhetsregisteret den 20. februar 1995, 
med org.nr. 970 527 273. 

Registrert medlemstall pr. april 2013 er 145, redusert med 8 siste år. 74 har livsvarig medlemskap 

Laget har nå 4 æresmedlemmer. 

Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter én purring), blir strøket fra registeret. 
 
Styre og komitéer 

Etter årsmøte den 29. mars 2012 har styret hatt slik sammensetning: 
 
Styremedlemmer    Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord 
      Per Swensen   , Bolga 
      Åse Sørgård   , Meløy 
      Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
      Kristin Tvenning Hansen , Meløy 
 
I tillegg har hatt forlenget lederfunksjon,  Oddleiv Torsvik  , Ørnes 
da det ikke lyktes å få valgt leder 
 

Varamedlemmer    Anfinn Myrvang  , Engavågen 
      Åshild H. Ursin  , Engavågen 
      Øystein Birkelund  , Halsa 
       
Regnskapsfører    Svein Knutsen  , Engavågen 
Revisor     Anna Marie Andreassen , Neverdal 

Valgkomité     Terje Olufsen   , Ørnes 
      Wilhelm Birkelund  , Halsa 

Redaktør av Årboka (”Den stille fjerding”) Anfinn Myrvang  , Engavågen 

Redaksjonskomité Meløykalenderen Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
Steinar Heimdal  , Bolga 
Eli Brattland   , Halsa 
 

Aktivitet 

Den generelle aktiviteten i Historielaget har dette året vært lav. Det er i perioden avviklet 2 
styremøter. Følgende har likevel vært gjennomført: 

* Medvirkning i kommunens kraftjubileum, med fotoutstilling som har vært vist på flere steder i 
kommunen, samt lysbilde-presentasjon på pensjonistarrangement på Ørnes og for gjester på 
«Lottebrygga» på Neverdal. 

* Vellykket sommertur til Støtt med omvisning og bespisning. 

* Produksjon, presentasjon og salg av Årbok 2012 og Kalender for 2013. 

* Støtte til utgivelse av jubileumsskrift. 

* Deltakelse i Årboksamarbeidet i Salten. 

* Overtatt alle rettigheter til Nært på-prosjektet: «Neverdal i krigsårene 1940 – 1945». 
Historielaget fikk trykt opp nytt opplag, som var i salg i rimelig tid før jul, men etterspørselen var 
Saklangt mindre enn forventet. 
 

 



Økonomi, regnskap og revisorberetning 

Lagets økonomi er solid, selv om årets resultat er betydelig lavere enn foregående år. Dette har i 
hovedsak sin forklaring i kostnad ved ekstrautgivelse av bok, tilskudd til lokalhistorisk arbeid og 
kulturvernpriser. 

Det vises for øvrig til egne vedlegg – regnskap og revisorrapport. 

 

Arbeidsprogram 

De tradisjonelle aktiviteter med utgivelse av årbok og kalender fortsetter. Det planlegges også 
utflukter/turer med lokalhistorisk tema. Forslag til aktiviteter kan også fremmes av årsmøtet. 

 

Valg 

I følge vedtekter og praksis er følgende på valg i 2013: 

Leder    Oddleiv Torsvik (har hatt forlenget funksjon) 
Styremedlem   Per Swensen 
Styremedlem   Åse Sørgård 
Styremedlem   Kristin Tvenning Hansen (har bedt seg løst fra vervet etter ett år) 

Varamedlemmer  Anfinn Myrvang 
     Åshild H. Ursin 
     Øystein Birkelund 

Valgkomité   Terje Olufsen 
    Wilhelm Birkelund 
 
Valgkomitéens forslag: Framlegges på årsmøtet. 

 

 

 

 
 

Styret 


