ÅRSMELDING 2013
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. høst 2013 er 145, samme antall som i fjor. 76 har livsvarig
medlemskap
Laget har nå 4 æresmedlemmer.
Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter én purring), blir strøket fra registeret.
Styre og komitéer
Etter årsmøte den 14. mai 2013 har styret hatt slik sammensetning:
Leder

:

Anne-Rita Kolberg

, Glomfjord

Styremedlemmer

:

Ingjar Johnsen
Åse Sørgård
Ole Hjalmar Schulz
Anfinn Myrvang

, Engavågen
, Meløy
, Ørnes
, Engavågen

Varamedlemmer

:

Øystein Birkelund
Åshild H. Ursin
Roar Storjord

, Halsa
, Engavågen
, Halsa

Regnskapsfører

:

Svein Knutsen

, Engavågen

Revisor

:

Anna Marie Andreassen

, Neverdal

Valgkomité

:

Wilhelm Birkelund
Bjarne Flaat

, Halsa
, Glomfjord

Redaktør av Årboka
(”Den stille fjerding”)

:

Anfinn Myrvang

, Engavågen

Redaksjonskomité
Meløykalenderen

:

Ole Hjalmar Schulz
Steinar Heimdal
Eli Brattland

, Ørnes
, Bolga
, Halsa

Aktivitet
Den generelle aktiviteten i Historielaget har dette året vært god. Det er i perioden avviklet
7 styremøter. Ett av styremøtene var også et arbeidsmøte der vi fikk ryddet på boklageret
vårt, sortert og laget bokpakker til skoler og institusjoner.
I tillegg har leder og styremedlemmer hatt mye kontakt via e-post.

Følgende har vært gjennomført:
• Deltakelse i komiteene for kystmessa og Steinkaimarkedet på Meløya den 30. juni
og bevilget kr 3000 til trykking av plakater, bekjentgjøring og annen informasjon.
(Åse og Oddleiv).
• Representert ved landsmøtet i Rosendal 1. – 2. juni (Åse Sørgård).
• Besøk av Misvær Pensjonistforening den 10. juni der Oddleiv holdt foredraget han
holdt under kraftjubileet og presenterte bildeutstillingen som ble laget til dette.
• Vellykket sommertur den 15. august til Tjongsfjordhalvøya og Jektvik med omvisning og
bespisning.
• Sanering – rasering av gamle graver på Meløya gravgård. Historielaget har sendt
brev til Meløy Kirkelige Fellesråd.
• Produksjon, presentasjon og salg av Årbok 2013 og Kalender for 2014. Presentasjonen
skjedde på Ørnes Hotell den 15.november med til dels stor deltakelse av interesserte.
Meløy Mannskor sto for det kulturelle innslaget.
• Har sendt svar på henvendelser vedrørende bruk og utlegging /publisering av bilder
fra kalender og årbok på internett og i andre media.
• Deltakelse i Årboksamarbeidet i Salten. Anfinn har deltatt i møter her og vi vil inntil
videre fortsette i dette samarbeidet.
• Årbokas framtid – samarbeid med Mediehuset Meløy A/S. Det har vært en del møtevirksomhet rundt dette, men inntil videre har ikke Mediehuset muligheter for å påta seg
oppgaven. Anfinn har påtatt seg redaktøransvaret for boka 2014. Boka vil også i 2014
bli produsert og trykket gjennom årboksamarbeidet i Salten. Årboka vil ha behov for ny
redaktør/ kontaktperson. Sonderinger rundt redaktørspørsmålet er foretatt.
• Laget bokpakker av årbøker og andre utgivelser som vi har liggende. Disse er distribuert og gitt i gave til alle skoler og institusjoner i Meløy. Har fått tilbakemeldinger på
at tiltaket var populært og at bøkene er i flittig bruk rundt om på institusjonene.
• ”Teisten” og dens framtid. Båten står nå i hall på Rognan og trenger sårt til reparasjon
og restaurering dersom den skal komme på sjøen igjen. Museet har fått utarbeidet
tilstandsrapport, kostnadsoverslag og søknad om økonomisk bidrag fra diverse aktører.
Anne-Rita og Ole Hj. har deltatt på møte med museet der planene og søknadene er
gjennomgått. Historielaget har gitt tilsagn om kr 80000 til reparasjon og restaurering
under forutsetning av at de øvrige parter bidrar og at båten blir i Meløy.
• Arkivet på Meløya. Dette har vært utilgjengelig og hatt behov for ei opprydding og
systematisering. Dersom arkivet skal ha noen verdi, er laget nødt til å satse noe her.
Åse har påtatt seg oppgaven med dette og hun vil også være den personen en kan
henvende seg til når det gjelder arkivet.
• Henvendelse fra Salten lag av Norges Naturvernforbund v/ Helene Børsting som skal
feire sitt 100 årsjubileum på Fonndal 21. juni. Her er laget spurt om mulig deltakelse i
arbeidet med gjennomføringen av arrangementet. Det historielaget kan bidra med, er
historisk innslag (foredrag ved Anfinn) og eventuelt et pengebeløp.
• Svartisen som turistmål på slutten av 1800 tallet. Kulturkontoret planlegger arrangement
for skolene. Anneken Leune vil holde foredrag og Anne-Rita har en del bilder som kan
lånes ut til ei utstilling.
• Salg av tidligere utgivelser av bøker og kalendre. Salget har pågått siden i høst, og
det er blitt solgt en del.

• Nyere skolehistorie for Meløy. Historielaget er spurt om muligheten for å få fullført
dette arbeidet. En god del materiale er samlet inn og en del arbeid har vært gjort,
men av økonomiske årsaker har kommune lagt prosjektet på is. Historielaget har
prøvd å kontakte en mulig forfatter, men vedkommende ser ikke å kunne påta seg
oppgaven. Inntil videre ligger derfor saken litt på is også hos oss.
• Kick – off for friskere liv (Frisklivsdosetten i Meløy). Her har Ole Hj. møtt på kurset og
oppfølgingsmøtet.
• Anne-Rita har vært lagets kontaktperson i komiteen for Grunnlovsjubileet. Denne
styres av kommunen.
• Innspill på veinavn. Historielaget har hatt forslag til en del nye veinavn i Meløy på
høring og har avgitt uttalelse.
• Laget har kjøpt inn datautstyr til kontoret på Bakeriloftet og til arkivet på Meløy.
Økonomi
Det vises for øvrig til egne vedlegg – regnskap og revisorrapport.
Arbeidsprogram
• Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender.
• Årboksamarbeidet i Salten videreføres.
• Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske
oppgaver.
• Samarbeide med Kulturetaten, Nordlandsmuseet og stiftelsen Vern av Meløygården
videreføres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt.
• Meløy Historielag vil starte opp arbeidet med digitalisering av egne bilder.
• Gjennomgang og katalogisering av våre eiendeler i arkivet på Meløy. Det er bevilget
10.000 kroner til dette av styret for 2014.
• Sommerturen i år blir søndag 10. august. Det blir en rundtur med buss i Gildeskål.
Nærmere informasjon vil komme senere.
• Forsøke å yte vårt bidrag til Frisklivsdosetten i Meløy.
Valg
I følge vedtekter og praksis er følgende på valg:
Leder
Styremedlem
Styremedlem

Anne-Rita Kolberg
Ole Hjalmar Schulz
Anfinn Myrvang

Varamedlemmer

Øystein Birkelund
Åshild H. Ursin
Roar Storjord

Valgkomité

Wilhelm Birkelund

Styret

