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Til stede: 

7 stk. stemmeberettige medlemmer av Meløy Historielag. 

Lederen ønsket velkommen og åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om ett av lagets 
æresmedlemmer, Rolf Sørgård, som er gått bort siden siste årsmøte. 

Sak   1/10 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett 

 Samtlige 7 frammøtte godkjent uten merknad. 

Sak   2/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjent uten merknad. 

Sak   3/10 Konstituering 

  a. Som møteleder ble valgt   Oddleiv Torsvik. 
  b. Som sekretær ble valgt   Unni Torsvik. 
  c. Som protokollunderskrivere ble valgt Åse Sørgård og Jan K. Hustad 

Sak   4/10 Styrets årsberetning 

  Årsmelding og styrets beretning for 2009 var sendt ut i forkant av møtet og ble også 
gjennomgått punktvis for forsamlingen. 

 VEDTAK: 

  Styrets årsberetning for 2009 bifalt enstemmig. 

Sak   5/10 Regnskap / Revisjonsberetning 

  Regnskap og revisorrapport ble gjennomgått med redegjørelse, orientering og 
kommentarer. 

  VEDTAK: 

  Meløy Historielags regnskap for 2009, samt revisors rapport, ble enstemmig godkjent. 

Sak   6/10 Arbeidsprogram 

 Etter orientering om tiltak fra styret og oppfordring om forslag fra årsmøtedeltakerne 
ble følgende protokollert: 

 a. Styret forutsetter at de faste oppgaver med utgivelse av kalender og årbok 
videreføres, med åpent presentasjonsprogram november 2010. 

 b. Det inviteres til sommerturer: 

  Fredag, den 2. juli 2010, med buss Ørnes-Mårnes-Bodø. Foredrag v/Oscar 
Berg om Elias Blix + enkel servering på eldresenteret Mårnes. Retur fra Bodø 
med MS ”Gamle ”Salten”. Middag om bord + foredrag v/Johan Bakke om Salten 
Dampskibsselskab og lokalrutetrafikken. 
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  Lørdag, den 3. juli 2010, fjordtur i Meløy med MS ”Gamle Salten”. Foredrag 
v/Johan bakke om Salten Dampskibsselskab og lokalrutetrafikken. Markering av 
100-årsjubiléet for steinkaia i Meløysjøen. Middag om bord.  

 c. Samarbeid med Meløy kommune v/kulturkontoret, Salten Museum avd. 
Meløy o.a. vedr. bl. a.: 

  - Arrangement på Meløy lørdag, den 3. juli 2010. 
  - Kulturminnedagen søndag, den 12. september 2010. 

 d. Trond I. Østgaard, leder av klubben ”Østenfjeldske Hurtigrutevenner” som 
ble stiftet den 31. juli 2000, er på gjennomreise i oktober måned 2010. 
Han ønsker å stoppe opp i Meløy m/foredrag om Hurtigruten. 

 e. Spore til bedre samarbeid med for eksempel kulturkontoret, muséet m.v. med 
hensyn til bevaring av minner fra gammel virksomhet i kommunen – for eksempel 
Herstad-fjøset (privat), gamle bevaringsverdige notfartøyer m.m. Eventuelt bidra 
med midler om de respektive eiere ønsker å gjøre en innsats for å bevare våre 
lokale ”skatter”.  

Sak   7/10 Innkomne forslag 

  Ingen forslag var mottatt fra medlemmene innen fristen. 

Sak   8/10 Valg 

Valgkomitéens forslag ble presentert.  

Det ble foretatt enkeltvis avstemming. Ingen andre forslag ble fremmet, og 
samtlige ble valgt ved akklamasjon. 

Styret har etter dette slik sammensetning: 

Leder   Oddleiv Torsvik  (gj.v.) 
Styremedlem/sekretær  Unni Torsvik   (gj.v.) 
Styremedlem  Anne-Rita Kolberg  (gj.v.) 
Styremedlem  Ole Hjalmar Schulz  (ikke på valg i år) 
Styremedlem  Per Swensen  (ikke på valg i år) 

Varamedlemmer:  Anfinn Myrvang  (gj.v.) 
    Åshild H. Ursin  (gj.v.) 
    Åse Sørgård   (ny) 

Valgkomité  Terje Olufsen  (gj.v.) 
    Øystein Birkelund  (gj.v.) 

Stiftelsen vern av Meløygården Anfinn Myrvang  (gj.v.) 
 
Regnskapsfører  Svein Knutsen  (ny) 

Revisor  Anna Marie Andreassen (ny) 

 

Sak   9/09 Æresmedlemskap 

 Anfinn Myrvang ble med godord og applaus oppnevnt til æresmedlem av 
Meløy Historielag, overrakt diplom og blomster og foreviget digitalt for lagets 
hjemmeside og arkiv. 
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Sak  10/09 Avslutning 

 Lederen leste opp hilsen med hederlig omtale av Meløy Historielag, mottatt 
pr. e-post fra ”Lokalhistorisk Nytt i Rødøy” v/Trond Aakvik. 

 Leder takket for tilliten og et positivt gjennomført årsmøte selv om deltakelsen var 
skuffende lav. Han håpet likevel at både styret og medlemmene ville bidra til at 
Historielaget fortsatt ville få gode virksomhetsår. 

 

Ref.: Unni Torsvik 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

 Åse Sørgård (sign.)           Jan K. Hustad (sign.)  


