ÅRSMELDING 2006
Meløy Historielag
I 2006 har styret hatt følgende sammensetning:
Per Swensen
, Bolga
Oddleiv Torsvik
, Ørnes
Ole Hjalmar Schulz , Ørnes
Per Hogne Jensen , Ørnes
Anne Rita Kolberg , Glomfjord

leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Vara til styret

:

Anfinn Myrvang
Kyrre Hansen
Bjarne Neverdal

, Engavågen
, Glomfjord
, Neverdal

Regnskap
Revisor

:
:

Bolga Kompetansesenter , Bolga
Arne Hammer
, Engavågen

Repr. i Stiftelsen vern av Meløygården :
Vara
:

Rolf Sørgård
Tove Omnes

, Meløy
, Meløy

Valgkomité

:

Oddleiv Torsvik
, Ørnes
Anne-Mari Jensen , Ørnes

Årbokkomité

:

Styret

Kalenderkomité

:

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

, Halsa
, Bjærangfjord
, Ørnes
, Ørnes
, Glomfjord

Styret har hatt 2 møter i 2006. Laget har 118 medlemmer.
Meløy Historielag har hatt et aktivt år. Hovedaktiviteten har vært utgivelsen av to bøker.
Tidlig på sommeren kom vi med ”Skolen i Meløy – tiden før 1860”, hvor forfatteren var Per
Braseth. Presentasjonen av boka ble holdt på Ørnes Hotell, med foredrag av forfatteren.
prosjektet var et samarbeid med Meløy kommune og Salten Museum.
Sommerturen til Valvær gikk i nydelig vær, og ble så vellykket at det måtte leies inn to
båter for å få plass til alle deltakerne.
I 2006 overtok vi hele Gammelbakeriet. Hensikten var å få mer romslige og tilgjengelige
lokaler, slik at vi kan ta i mot interesserte i eget hus. Vi har hatt to ”samlingsstunder” der. På
åpningsdagen var temaet gamle bilder. Andre gangen vi hadde åpent hus, var temaet været.
I november måned hadde vi utgivelse av årbok og kalender. Det ble en flott presentasjon,
hvor hovedtemaet var Hurtigruten. Vi har vært forlag for to andre bøker: ”Folk i Glomfjellet”,
utgitt av Glomfjord Jæger- og Fiskerforening, og ”Røtter i Rødøy” (1) av Trond Aakvik.
Vi har også trykt opp et lite opplag av Merkeregisteret (fiskebåter) for Meløy, samlet av
Trond Aakvik.
Historielagt har bidratt med 5.000 kroner til ”Jubileumsskrift for Glomfjord kirke”.
Meløy Historielag har vært representert på Historisk seminar i Lofoten, samt på årbokmøte
i Salten.
Styret

