ÅRSMELDING 2011
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 2012 er 153, en reduksjon på 16 fra forrige år. Av disse har
76 livsvarige medlemskap og 2 er æresmedlemmer.
Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter én purring), er strøket fra registeret.
Styre og komitéer
Etter årsmøte den 6. mai 2011 har styret hatt slik sammensetning:
Leder
Styremedlem/sekretær
Styremedlemmer

Oddleiv Torsvik
Unni Torsvik
Anne-Rita Kolberg
Per Swensen
Åse Sørgård

, Ørnes
, Ørnes
, Glomfjord
, Bolga
, Meløy

Varamedlemmer

Anfinn Myrvang
Åshild H. Ursin
Ole Hjalmar Schulz

, Engavågen
, Engavågen
, Ørnes

Regnskapsfører

Svein Knutsen

, Engavågen

Revisor

Anna Marie Andreassen

, Neverdal

Repr. Stiftelsen vern av Meløygården

Åse Sørgård

, Meløy (fra 18. oktober 2011)

Vagkomité

Øystein Birkelund
Terje Olufsen

, Halsa
, Ørnes

Redaktør av Årboka (”Den stille fjerding”)
Redaksjonskomité Meløykalenderen

Anfinn Myrvang

Steinar Heimdal
Jan Inge Karlsen
Øystein Birkelund

, Engavågen
, Bolga
, Neverdal
, Halsa

Aktivitet
Det har siden årsmøtet vært avholdt 4 styremøter. I tillegg til orienteringer om den daglige
drift og økonomiske status har følgende saker vært behandlet:
*
*
*
*
*
*
*
*

Oppnevning av ny representant i stiftelsesstyret Vern av Meløygården (Åse Sørgård).
Oppnevning av ny kalenderkomité (Ole Hjalmar Schulz, Eli Brattland og Steinar Heimdal).
Støtte til utgivelse av lokalhistorisk bok (Enga Skolekorps 50 år).
Medlemsblad.
Omtale av lokalhistoriske bokutgivelser.
Presentasjonsarrangement årbok og kalender.
Høringsuttalelse (bygge-/rehabiliteringsprosjekt ved Meløysjøen).
Historielagets medvirkning i markering av kraftjubiléet.

Leder, sekretær og årbokredaktøren har representert laget i årboksamarbeidet i Salten.
Åse Sørgård deltok på seminar i Mosjøen, arrangert av Nordland Fylkeskommune og
Universitetet i Nordland, som del av arbeidet med Nordlands Historie.

Årbok- og kalenderpresentasjonen den 11. november 2011 på Ørnes Hotell ble gjennomført
etter samme opplegg som tidligere år. Nordre Meløy Mannskor deltok og gav ekstra
oppmerksomhet til sangen ”I en sal på hospitalet”, som omhandler skjebnen til en liten pike
med slektstilknytning i Meløy. Arrangementet er svært populært, og det er sterkt beklagelig
at vi ikke var tildelt hele kafé- og restaurantarealet, slik vi hadde bestilt.
Leder har deltatt i komitéarbeidet for planlegging av kommunens markering av at det er 100
år siden kraftutbyggingen startet på Fykan. Selv om historielaget allerede høsten 2008
henvendte seg til kommunen om samarbeid ved en eventuell markering, ble dette arbeidet
ikke satt seriøst på dagsorden før høsten 2011.
Særoppgaven for historielaget har vært å framskaffe og redigere en fotoutstilling for enkel
presentasjon av begivenhetenes gang. I dette arbeidet har vi hatt stor nytte av fotoscanning/
digitalisering av bilder Reidun Hals har framskaffet, samt supplering fra Yara sitt arkiv. Det
praktiske redigerings- og montasjearbeidet er i hovedsak utført av lagets sekretær.
Selv om aktuelle tur-arrangement har vært luftet flere ganger, lyktes det heller ikke dette året
å gjennomføre tur for medlemmer og interesserte i lagets regi.
Meløy Historielags hjemmeside på internett er oppdatert av sekretæren, blant annet med et
nytt oppslagspunkt om lokalhistoriske utgivelser med tilknytning til vårt distrikt.
Salget av kalendere og årbøker er omtrent som tidligere år. Opplaget av årboka på 1.350 eks.
synes mer tilpasset omsetningen, mens kalenderen kan reduseres til 800 eks.
Det selges årlig 3 – 5 eks. av tidligere utgivelser.
Med unntak av utgivelsene i 1985, -87, -89, -91 og -93, som er utsolgt, har vi fra 50 – 250
eksemplarer på lager av de enkelte årbøker, samlet vel 3.000 bøker med liten salgsverdi.
Historielaget mottok i desember måned en gave på kr. 5.000,- fra et nytt livsvarig medlem.
Styret arbeider med å skaffe tjenlig scannings- og redigeringsutstyr for gaven, om nødvendig
med tilskudd fra egen beholdning for å oppnå ønsket kvalitet.
Økonomi og regnskap
Laget har et solid økonomisk fundament. Selv om det fortsatt bør sikres tilstrekkelig
beholdning på lagets konti, slik at bok- og kalenderleveranser kan gjøres opp kontant, er
det rom for satsning på nye lokalhistoriske prosjekt, samt støtte til andre som har
prosjekter og tiltak som kommer innenfor lagets formål.
Det vises for øvrig til eget vedlegg – regnskap og revisorrapport.
Valg
I følge vedtekter og praksis er følgende på valg:
Leder
Styremedlem/sekretær
Styremedlem

Oddleiv Torsvik
Unni Torsvik
Anne-Rita Kolberg

Varamedlemmer

Anfinn Myrvang
Åshild H. Ursin
Ole Hjalmar Schulz

Valgkomité

Øystein Birkelund
Terje Olufsen

Styret

