
1 

 

Styrets årsberetning 2015  

 

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 2015 er 160, hvorav 4 æresmedlemmer, 76 livsvarig medlemskap og 
80 ordinære medlemskap.   

Laget har nå 4 æresmedlemmer.  

Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter én purring), blir strøket fra registeret.  

 

Styre og komitéer  

Etter årsmøte den 13. mai 2015 har styret hatt slik sammensetning:  

Leder        : Anne-Rita Kolberg    , Glomfjord  

Styremedlemmer     : Ingjar Johnsen    , Engavågen     
Åse Sørgård     , Meløy                   
Ole Hjalmar Schulz    , Ørnes                                           
Anfinn Myrvang    , Engavågen  

Varamedlemmer     : Øystein Birkelund    , Halsa                                 
Øystein Ursin     , Glomfjord                              
Roar Storjord     , Ågskardet  

Regnskapsfører     : Svein Knutsen    , Engavågen 

Revisor       : Anna Marie Andreassen  , Neverdal  

Valgkomité       : Wilhelm Birkelund    , Halsa        
Bjarne Flaat      , Glomfjord  

Redaktør av Årboka : Dagfinn Kolberg    , Glomfjord   

Redaksjonskomité Meløykalenderen:  

Ole Hjalmar Schulz    , Ørnes  
Steinar Heimdal    , Bolga  
Eli Brattland      , Halsa  

Hjemmesida  : Unni Torsvik      , Ørnes 
Gunnar Langfjord    , Ørnes   

 

 

Aktivitet  

Den generelle aktiviteten i Historielaget har dette året vært god. Det er i perioden avviklet 5 styremøter.   
I tillegg har vi hatt ett rent arbeidsmøte i forbindelse med rydding og gjennomgang i boklageret og 
lokalene våre.   

Mye av kontakten innad i styret går via e-post.  
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Følgende har vært gjennomført:  

•  Produksjon og salg av Årbok 2015 og Meløykalenderen 2016. I år gikk en ned til 1200 
eksemplarer av årboka og 700 eksemplarer av kalenderen. Salget av boka er noenlunde likt 
salget i fjor mens det er solgt noe mindre av kalenderen. En bør enda gå noe ned i antall 
eksemplarer da restopplagene har vært ganske stor de siste årene. Vi har fått to nye 
salgssteder i Bodø da både Notabene og Norli på City Nord bestilte bøker for salg. Den 
største distributøren er Meløy Libris, som også distribuerer mye rundt om i landet. 
Produksjonen av boka har også dette året blitt utført av Polynor i Drammen. Kalenderen er 
også dette året produsert av Forretningstrykk i Bodø.  

•  Årbokpresentasjonen skjedde på Ørnes Hotell fredag den 13. november med stor deltakelse 
av interesserte. Dette var første presentasjon under nyredaktør Dagfinn Kolbergs ledelse, noe 
han kom meget godt fra. Nytt i år var at både bok og kalender ble presentert digitalt. Fin 
underholdning var det også der blant annet noen av de eldste i Glomfjord Skolekorps 
underholdt med musikk. Ellers framførte to jenter fra tiende klasse i Glomfjord en appell de 
hadde skrevet og framført i forbindelse med markeringen av frigjøringsjubileet våren 2015. 
Ellers ble det vist en bildekavalkade fra Meløy produsert av Silje Karlsen. I tillegg var det tid til 
servering, prat og salg av utgivelsene.  

•  Årboksamarbeidet i Salten. Vi er fortsatt med i årboksamarbeidet og det gjør blant annet at 
alle redaksjonene kan gå samlet ut for å få anbud på produksjonen. Det er foretatt ny 
anbudsrunde med resultat at Prinfo Rønnes i Mosjøen har fått anbudet og skal produsere 
boka de neste to årene. Redaktør Dagfinn Kolberg har deltatt på kurs/ møter i 
årboksamarbeidets regi.  

•  Årbokkurs. Meløy Historielag påtok seg og inviterte til Årbokseminar 2015. Arrangementet 
skulle finne sted på Skagen Gård på Meløya fra fredag 12. juni til søndag 14. juni. På grunn av 
lav påmelding måtte dessverre seminaret avlyses.  

•  Tilsagn om tilskudd til utskrift fra Christian Waatviks bildesamling. Reidun Hals har fått skrevet 
ut en god del av bildene som er lagt ut på biblioteket på Ørnes. I den forbindelse oppfordrer 
Hals publikum til å komme med tilbakemelding/ retting når det gjelder identifisering. Reidun 
Hals har fått lagt ut mange bilder på egen hjemmeside på internett, men har planer om å legge 
ut på nytt dersom hun får god respons på identifiseringer og rettinger.  

•  Søknad fra stiftelsen «Vern av Meløygården» om økonomisk støtte til videre restaurering. I 
2014 fikk stiftelsen et tilskudd på kr 100.000 til restaurering av Allmuestua med bla nye vinduer 
og ellers utvendig kledning. Det videre arbeidet gjelder nå bankbygget der vi blant annet leier 
lokaler til Meløyarkivet. Her er det også snakk om skifte av vinduer og utvendig kledning. Det 
er også tenkt å få laget egen inngang til arkivet. I dag må trafikken til arkivet gå gjennom 
kjøkkenet til kroa.   

Søknaden denne gangen lyder på kr 75.000. Kostnadene til egen inngang er kalkulert til ca kr 
15.000 og det kan vi bevilge nå. Når det gjelder søknaden på kr 75.000, føler vi behov for 
nærmere orientering og siden beløpet er så stort, ønsker vi et eventuelt årsmøtevedtak på 
dette.  

•  Idrettslaget «Glomgutten» har 100-årsjubileum i 2017. I den forbindelse ble leder i historielaget 
invitert til et planleggingsmøte for jubileet høsten 2015. Idrettslaget har blant annet planer om 
å få gitt ut ei jubileumsbok. I den forbindelse tilbyr historielaget seg å stå som utgiver av boka 
og vil også støtte boka økonomisk med kr 5.000, slik vi har gjort med andre jubileumsbøker.  

•  Neverdal skole har produsert ei ny bok i Nært på-serien, nemlig «Nært på – livet rundt 
industrien i Glomfjord». Historielaget har her stått som utgiver.   
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•  Årets sommertur gikk i år til Lovund med en av Benjaminsens hurtigbåter. Turen ble en 
suksess, med bra vær, full båt og flott opplegg i Lovund. Historielagets andel på turen ble på 
ca kr 20.000. Laget fikk 16 nye medlemmer i forbindelse med turen.  

•  Medlemmer av styret har solgt en del tidligere utgivelser, bla under Glomfjordtreffet og på 
markedsdagen på Ørnes under Sommerdagan.  

•  Anne-Rita Kolberg har hatt planer om et oppstartkurs i slektsforskning i historielagets regi med 
ca 10 deltakere. På grunn av diverse omstendigheter måtte kurset utsettes til vinteren 2016.  

•  MK «Teisten» står fortsatt lagret på Rognan i påvente av restaurering. En del midler har 
museet skaffet til veie, men prosjektet oppnådde heller ikke i år tilskudd fra Riksantikvaren slik 
at restaureringen kunne starte opp. Vårt tilsagn om økonomisk støtte står fortsatt ved lag.   

•  Innslag i NRK - TV om «Operasjon Muskedunder». Museet og historielaget fikk en 
henvendelse fra NRK om å lage et innslag om dette. Anfinn Myrvang og Dagfinn Kolberg fra 
historielaget og Karina Krogh fra museet gjorde en ypperlig jobb her.  

•  Til jul mottok historielaget en gave på kr 10.000 fra Viggo Vatne, tidligere oppvokst i Våtvik/ 
Ørnes. Pengene er tenkt brukt på arbeidet med samlingen laget har mottatt fra Kristian 
Tvennings arbeid som journalist. Dette arbeidet er startet opp og videreføres nå i 2016.  

• I fjor meldte historielaget seg inn i «Urdas Venner» i Fredrikstad. Vi betaler en liten årskontin-
gent og har fått takksigelse for den. «Urda» er tidligere «Åmnes», som i mange år hadde hjem-
stedshavn på Åmnes og som var en viktig arbeidsplass for mange i Meløy. Det er flott å se at 
entusiaster vil forsøke å restaurere og bevare båten.  

•  Det har også dette året vært en del henvendelser fra utenbygds personer som er på jakt etter 
slekt i Meløy og en del hjelp har vi kunnet gi.   

 

 

Økonomi (se Årsmøtereferat) 

 

 

Arbeidsprogram 2016 (styrets forslag)  

a.  Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender.  

b.  Årboksamarbeidet i Salten videreføres. Det har vært ny anbudsrunde vedrørende produksjon    
av årboka og de neste to årene er det Prinfo Rønnes i Mosjøen som har oppdraget.  

c.  Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske oppgaver.  

d.  Samarbeidet med Kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen Vern av Meløygården videre-   
føres, men økonomisk støtte vurderes mer opp mot aktuelle prosjekt.   

e.  Meløy Historielag vil videreføre arbeidet med digitalisering av egne bilder i tillegg til systemati- 
sering og digitalisering av ”Kekkanarkivet”.  

f.     Arrangere sommertur.  

g.    Profilere laget ved arrangementer som måtte finne sted i Meløy i sommer.  

j.   Gi bøker til gevinster til Steinkaimarkedet/ kystmessa på Meløy.   
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Valg  

I følge vedtekter og praksis er følgende på valg i 2016:  

 

Leder      Anne-Rita Kolberg   

Styremedlem    Anfinn Myrvang    

Styremedlem    Ole Hjalmar Schulz  

Varamedlemmer   Øystein Birkelund      

Øystein. Ursin      

Roar Storjord  

I valgkomitéen Wilhelm Birkelund   


