ÅRSMELDING 1988
Meløy Historielag
I 1988 har styret hatt følgende sammensetning:
Per Swensen
Anita Waatvik
Rolf Sørgård
Øystein Birkelund
Anne-Rita Kolberg

, Bolga
, Ørnes
, Meløy
, Halsa
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styremedlem
, Engavågen
, Neverdal
, Ørnes

Vara til styret

:

Anfinn Myrvang
Bjarne Neverdal
Oddleiv Torsvik

Revisor
Vararevisorer

:
:

Gunn Tostrup og Erling Skaret – begge Meløy
Torbjørg Riksheim og John Gunnar Stigen – begge Meløy

Styret har i driftsåret 1988 hatt 4 styremøter og behandlet 24 saker.
Også dette året har årbokarbeidet tatt mesteparten av tiden. For første gang har vi hatt en egen
årbokkomité, som har hatt hovedansvaret for arbeidet med årboka. Likeså har vi hatt en egen
komité for å arbeide med kalenderen for 1989. Både bok og kalender forelå i salg i månedsskiftet
november/desember. Dette er i seneste laget, og vi bør nok prøve å få både bok og kalender
tidligere ut på markedet for å få med oss hele julesalget.
Historielaget har også stått for utgivelsen av jubileumsbok for Meløy kommunale elektrisitetsverk.
Dette arbeidet har Unni Torvik stått for, både m.h.t. innsamling av stoff og bilder, samt manus.
Bedriften kjøpte det meste av opplaget på 500 eksemplarer. Vi har nå ca. 100 bøker igjen, og det
ser ut som at utgivelsen har betalt seg selv.
I vår kom Meløy Historielag ut med en slektshistorie, som i sin helhet var utarbeidet av Øystein
Birkelund. Opplaget var på 100 bøker. Boka ble svært populær, og hele opplaget er nå solgt. Vi
kommer nok til å fortsette med slike særutgivelser.
Historielaget har også hatt en del andre aktiviteter i året som er gått. En egen komité har jobbet
med å redigere de smalfilmopptakene som vi fikk fra Hydro Glomfjord i fjor. Dette arbeidet har
Harry Sandvei hatt ansvaret for. Målet var en ferdig redigert video av materialet.
I august arrangerte Meløy Historielag en dagstur til Valvær, hvor vi møtte en delegasjon fra
Rødøy Historielag. Det ble arrangert en utstilling med fotografier fra gamle Valvær, og søsknene
Arntsen fortalte om gamle dager i Valvær, der de vokste opp. Meløy Historielag har også vært
representert på lokalhistorisk seminar på Saltstraumen Gjestegård, arrangert av Universitetet i
Tromsø.
I løpet av året har historielaget tatt i bruk lokalene i ”Bakeriet” på Ørnes gamle handelssted. Her
er vi nå i ferd med å få alle våre eiendeler på plass. Meningen var å få utstyrt lokalet slik at det
kan ble tjenlig som møtested for interesserte, men vi vil fortsette å desentralisere vår møtevirksomhet – til steder rundt om i kommunen. Om det kommunikasjonsmessig kan være greit å
komme seg til og fra Ørnes, så kan det være mer inspirerende å komme for eksempel på hytta til
Bjarne Neverdal for å ha styremøte – eller å møtes til årsmøte ute på Meløy …..
Året ble avsluttet med et lærerikt og interessant årbokseminar på Bolga Gjestegård. Her hadde
sju årbokutgivere satt hverandre stevne for å diskutere og utveksle erfaringer.
Det er også i 1988 gjort et stort arbeid med fotoarkivet til historielaget.
Styret

