ÅRSMELDING 2010
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. januar 2011 er 169. Etter stryking av medlemmer som til tross
for purring ikke har betalt kontingent to påfølgende år eller mer, nytilmeldinger samt
enkelte utmeldinger og død, er det en nedgang i det totale medlemstallet på 13. Vi har nå
75 livsvarige medlemmer, 3 flere enn ved forrige årsskifte. 78 personer har betalt ordinær
årskontingent og 4 nye er registrert for kontingent og medlemskap fra og med 2011.
10 registrerte medlemmer har ikke betalt kontingent for 2010.
Meløy Historielag har nå to æresmedlemmer.
Styre og komitéer
Etter årsmøtet den 26. mai 2010 har styret slik sammensetning:
Leder
Styremedlem/sekretær
Styremedlemmer

Oddleiv Torsvik
Unni Torsvik
Ole Hjalmar Schulz
Anne-Rita Kolberg
Per Swensen

, Ørnes
, Ørnes
, Ørnes
, Glomfjord
, Bolga

Varamedlemmer

Anfinn Myrvang
Åshild H. Ursin
Åse Sørgård

, Engavågen
, Engavågen
, Meløy

Regnskapsfører

Svein Knutsen

, Engavågen

Revisor

Anna Marie Andreassen

, Neverdal

Repr. Stiftelsen vern av Meløygården

Anfinn Myrvang

, Engavågen

Valgkomité

Øystein Birkelund
Terje Olufsen

, Halsa
, Ørnes

Redaktør av Årboka

Anfinn Myrvang

, Engavågen

Redaksjonskomité kalender

Steinar Heimdal
Jan Inge Karlsen
Øystein Birkelund

, Bolga
, Neverdal
, Halsa

Aktivitet
Det er siden årsmøtet avholdt tre styremøter. I tillegg er enkeltspørsmål tatt opp telefonisk
med medlemmer av styret.
Styrelederen representerte Historielaget på Salten Museums markering av navneendring
til Nordlandsmuseet den 17. juni i Bodø.
Sommerturen 2010 måtte dessverre utgå, da avtalt tur med Ms ”Gamle Salten” ikke kunne
gjennomføres grunnet havari. Deltakelsen på 100- årsmarkeringen for steinkaia på Meløy
ble likevel gjennomført. Stor ros til de lokale arrangører!
Historielaget var sentral aktør i samarbeid med Nordlandsmuseet, Kulturkontoret og
Kystlaget under Kulturminnedagen ”Nytt liv i gamle minner” markert 12.september på
Tidemannbrygga.

Samarbeidet med de museumsansatte i Meløy har vært meget positivt. I fellesskap stod vi
for arrangementet ”Mitt liv med Hurtigruten” av Trond Østgård (ØFHV) på Ørnes hotell 26.
oktober. Enkelte av våre medlemmer har bidratt flere ganger på museets ”Historisk
onsdag”, et populært tiltak med mange forskjellige emner av lokalhistorisk interesse.
Meløy Historielag har inngått avtale med arvingene etter Knut Dahl om registrering og
arkivering av historiske dokumenter.
Vi har tatt initiativ overfor Meløy kommune om gjenopptakelse av navnesak vedrørende
Åmøy, Åmøyhamn og Bjærangfjorden.
Hjemmesida er oppdatert, og det er lagt ut alle kalenderbilder til og med 2009, samt emne
og forfatterregister for Årboka til og med 2009.
Meløy Historielag har nå leieavtale med Nordlandsmuseet i Ørnes Gamle Handelssted
(Bakeriloftet) og med Meløygården om arkiv i Banken på Meløy.
I følge styrevedtak fra 2003, yter Historielaget et årlig bidrag på kr. 25.000 til Meløy
kommunes tilskuddsandel til Salten Museum/Nordlandsmuseet. Denne avtalen gjelder til
og med 2012. Vi har bedt om møte med Meløy kommune, Nordlandsmuseet og Stiftelsen
vern av Meløygården for vurdering av dette samarbeidet og hvordan vi best kan bidra i
felles lokalhistoriske prosjekt.
Årbok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell den 12. november var som tidligere svært
vellykket og trakk fullt hus. Salget er omtrent som tidligere, men opplaget på produktene
må vurderes, da det så langt ser ut til å bli ca 250 bøker og ca 100 kalendere som tilføres
lageret. Av tidligere utgivelser blir det solgt et meget begrenset antall årlig, selv om våre
produkter til enhver tid er tilgjengelig hos Meløy Libris og dette samarbeidet fungerer godt.
Leselyshuset, Rognan, har ønsket å bli regional selger av utgitte årbøker fra historielagene
i Salten, og er tilført 2 stk. utgaver av tidligere utgivelser samt 10 eks. av årets bok for salg
på vanlige vilkår.
Laget har deltatt på samarbeidsmøter om årboksamarbeidet i Salten den 15.november. Liv
Krane, Saltdal ble valgt til ny sekretær (etter Anfinn Myrvang).
Økonomi – Regnskap
Laget har fortsatt et solid økonomisk fundament, selv om årets regnskap gjøres opp med et
driftsunderskudd på ca. 92.000 kroner. Dette skyldes i hovedsak utbetaling av ekstraordinært
tilskudd til Stiftelsen vern av Meløygården. Øvrige driftsutgifter ble betydelig redusert ved at
sommerturen 2010 ble avlyst. Det vises for øvrig til eget vedlegg – regnskap og
revisorrapport.
Valg
I følge vedtekter og praksis er følgende på valg:
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Valgkomité
Stiftelsen vern av
Meløygården
Regnskapsfører
Revisor

:
:
:
:

(Oddleiv Torsvik)
(Ole Hjalmar Schulz – Per Swensen)
(Anfinn Myrvang – Åshild H. Ursin – Åse Sørgård)
(Terje Olufsen – Øystein Birkelund)

:
:
:

(Anfinn Myrvang)
(Svein Knutsen)
(Anna-Marie Andreassen)
Styret

