ÅRSMELDING 1998
Meløy Historielag
I 1998 har styret hatt følgende sammensetning:
Per Swensen
Tove Omnes
Rolf Sørgård
Per Hogne Jensen
Alf Angl

, Bolga
, Meløy
, Meløy
, Ørnes
, Holandsfjord

leder
sekretær
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Vara til styret

:

Anfinn Myrvang
Kyrre Hansen
Bjarne Neverdal

Regnskap
Revisor

:
:

Bolga Kompetansesenter
Arne Hammer, Engavågen

Repr. i Stiftelsen vern av Meløygården :
Vara
:

, Engavågen
, Glomfjord
, Neverdal

Rolf Sørgård
Tove Omnes

Valgkomité

:

Oddleiv Torsvik
, Ørnes
Anne-Mari Jensen , Ørnes

Årbokkomité

:

Styret

Kalenderkomité

:

Eli Brattland
Øystein Birkelund
Anne-Mari Jensen
Per Hogne Jensen
Kyrre Hansen

, Meløy
, Meløy

, Halsa
, Bjærangfjord
, Ørnes
, Ørnes
, Glomfjord

Styret har avholdt 3 møter og behandlet 16 saker i 1998.
Det ble også dette året gitt ut bok og kalender. Årboka presenterte dette året blant annet
bygda Kildal, og han ”Kalle i Kjeldal’n” var den gammelordføreren i Meløy som sto for tur til
å bli presentert.
Årets tur gikk med hurtigbåt til øyer og fastland i Gildeskål.
Meløy Historielag var med og arrangerte ”Hageselskap” i Meløygården i forbindelse med
Utflyttertreffet på Meløy i juli. Per Swensen holdt foredrag om Meløygården, noe han
imponerte mange med. Vi sto også som arrangør av tur langs ”Gammelveien” fra Risvik til
Meløysund under samme treffet. Værgudene viste seg fra sin beste side begge dagene.
Nytt av året er at Meløy Historielag er kommet med hjemmeside på internett. Arbeidet med
denne sida har Unni Torsvik og Gunnar Langfjord stått for.
Historielaget bevilget reisestøtte til Åse Sørgård i forbindelse med seminar i Kristiansund
om ”Brukshusene ved sjøen”. Reisestøtten ble ikke benyttet.
Meløygården ble av styret prioritert som kommunens tusenårssted. Vi ønsker at Bygdemuséet kan være med å bygge opp en samling der. Styret ønsker at vi leier oss inn i det
nye arkivet som er under oppbygging i Meløygården (banken). Stiftelsen for vern av
Meløygården er pr. i dag skyldig Meløy Historielag 48.000 kroner, etter at et gavebeløp
historielaget tidligere har mottatt fra grendeutvalget på Meløy er trukket fra. Det resterende
vil bli tilbakebetalt ved en senere anledning.
Styret

