ÅRSMELDING 2008
Meløy Historielag
Generelt:
Meløy Historielag ble stiftet 1. april 1984. Laget ble registrert i Enhetsregisteret 20.02.95
og fikk org.nr. 970 527 273. Registrert medlemstall pr. januar 2009: 127 medlemmer. Av
disse er 2 æresmedlemmer og 14 har betalt livsvarig medlemskap.
Styre og komitéer
Etter årsmøte 11. juni 2008 har styret slik sammensetning:
Leder
:
Styremedlem/sekretær :
Styremedlemmer
:

Oddleiv Torsvik
Unni Torsvik
Ole Hjalmar Schulz
Per Hogne Jensen
Anne-Rita Kolberg

,
,
,
,
,

Ørnes
Ørnes
Ørnes
Ørnes
Glomfjord

Varamedlemmer

:

Anfinn Myrvang
Åshild Ursin
Alf Kristoffersen
Per Swensen

,
,
,
,

Engavågen
Engavågen
Engavågen
Bolga

Regnskapet er ført av :
Revisor
:

Bjørg Swensen
Arne Hammer

,
,

Bolga
Engavågen

Valgkomité

Øystein Birkelund
Terje Olufsen

,
,

Halsa
Ørnes

:

Historielagets representant i Stiftelsen for vern av Meløygården:
Anfinn Myrvang
, Engavågen
Redaktør av Årboka

:

Anfinn Myrvang

Redaksjonskomité kalender: Steinar Heimdal
Jan-Inge Karlsen
Øystein Birkelund

,

Engavågen

,
,
,

Bolga
Neverdal
Halsa

Aktivitet
Det er siden årsmøtet avholdt 3 styremøter og behandlet 12 saker.
Historielaget var representert med stand på sesongåpningen for Bygdemuseet på Reipå
den 12.07.08.
Det ble invitert til sommertur i august med buss til Sulitjelma, med besøk i gruvemuseet og
bespis-ning underveis, men turen ble avlyst grunnet liten påmelding.
Årbok og kalender er utgitt etter samme opplegg som de senere årene. Salg/omsetning er
stabilt med ca 900 kalendere og ca 1300 årbøker. Samarbeidet med Meløy Libris er meget
godt. De har til enhver tid eksemplarer av våre utgivelser for salg. Det øvrige salget skjer
som tidligere i hovedsak rundt jule-tider i lokale utsalgssteder/forretninger, samt i ARKbutikkene i Bodø.
Presentasjonsarrangementet på Ørnes Hotell den 14.11.08, der pop- bandet BIN deltok,
var svært godt besøkt. Publikum tok også godt imot hurtiglotteri til delvis dekning av
serveringsutgifter (500 lodd á kr. 5 ble utsolgt på kort tid).

Lederen deltok den 23.02.09 på planmøte om utbygging av Ørnes sentrum.
Leder og sekretær har sammen med redaktøren av Årboka deltatt på møte om
årboksamarbeidet i Salten.
Det er skriftlig tatt initiativ overfor Statkraft og Meløy kommune om samarbeid for å
markere at det i 2012 er 100 år siden kraftutbyggingen startet i Meløy. Meløy kommune
har gitt positivt svar og vil følge opp saken i sin videre kontakt med Statkraft.
Økonomien i Historielaget er god. Det er i 2009 etter særskilt søknad fra Stiftelsen for vern
av Meløygården gitt et bidrag på kr. 150.000,- i et samarbeidsopplegg for å fullføre
restaureringen av ”Anders Larsastua”. I tillegg er det bevilget støtte til utgivelse av
jubileumsbøker for Halsa kirke og Fore kirke, samt til vedlikehold av MK ”Teisten”.

Styret

