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Årsmøte i VlelØy Historielag
TorsdagT. april 2022 kl. 1800 på Ørnes hotel!

1. Velkommen v/leder
2. Registrering og godkjenning av deltakere med stemmerett

3. Konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av sekretær
c. Valg av protokollunderskrivere
4. Styrets årsberetning 2020

Generelt
Meløy Historielag ble stiftet den 1. april 1984, og ble registrert i Enhetsregisteret den 20.
februar 1995, med org.nr.97O 527 273.
Registrert medlemstall pr. høst 2O2O er 148 hvorav 4 æresmedlemmer, 84 livsvarig
medlemskap og 52 ordinære medlemskap.

Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter 6n purring), blir strøket fra registeret.

Styre og komit6er
Etter årsmØte tirsdag 14. mai 2019 har styret hatt slik sammensetning:

Leder

Anne-Rita Kolberg

Glomfjord

Styremedlemmer

Trond Mikkelborg

Reipå

Per Hogne Jensen

Ørnes

Lise Kildal

Reipå

Åse Sørgård

Ørnes

Øystein Birkelund

Halsa

Øystein Ursin

Glomfjord

Trygve Åsvang

Halsa

Regnskapsfører

Svein Knutsen

Engavågen

Revisor

Anna Marie Andreassen

Neverdal

Valgkomit6

lngjar Johnsen

Engavågen

Alfred Andreassen

Neverdal

Redaktør av Årboka

Dagfinn Kolberg

Glornfjord

Redaksjonskom it6 kalenderen

Ole Hjalmar Schulz

Ørnes

Anne-Rita Kolberg

Glomfjord

Lise Kildal

Reipå

Åse Sørgård

Ørnes

Stiftelsen ««Vern av Meløygården»

Kristin Tvenning Hansen

Meløy

Hjemmesiden

UnniTorsvik

Ørnes

Gunnar Langfjord

@rnes

Varamedlemmer

?

t LLLLegg er Lagetqå Faoeboott

-

Lise

rcLLdaL oø

Trowd MLYeWLborg

Aktivitet
Den generelle aktiviteten i historielaget har også dette året vært lav, dette skyldes korona.

Det ble ikke avholdt årsmøte for 2O2Oi2O2t. Det er i perioden awiklet 4 styremøter. I tillegg
til m6tene, går mye kontakt innad i styret via e-post.

o

Utlevering av Årbøker til avgangsklassene vår 2020 ble ikke gjort pga korona. De som
ønsket boka fikk det levert hjem.

o

Deltakelse på Steinkaimarkedet på Meløv/Sørsjøen søndag 1. juli. Forholdsvis godt
salg. Anne-Rita og Åse drifta boden.

o I november kom årbøkene til Finnekaia på Ørnes. Anne-Rita, Dagfinn, @ystein og Åse
sjauet de 1000 bøkene, i godt vær og strålende humØr. Kalender for 2O20 fikk AnneRita i forvaring fra midten av oktober.

o
o

Det ble ingen årboklansering i november 2020. Dette pga korona
Arkiv i Nordland holdt Arkivkurs. Kurset foregikk på Jektefartmus6et i Bodøsjøen, 13.14. februar 2O2O. Åse deltok. Det viste seg at kurset ikke var ment for historelag, kun for museumsansatte. Annonsen var misvisende.

o

deltatt på Facebookkurs, vinter 2A20. Det arbeides jevnt og trutt med
få Meløy historielag sin facebookside mer synlig. Det satses på «åpen side»
istedenfor «gruppe».

o

Trond Mikkelborg og Anne-Rita Kolberg rakk å holde 6n av to kvelder med kurs i
slektsforskning,2 dager før kårånaen stanset Norges land. Kurskvelden foregikk på

Lise Kildal har

Ørnes hotell 10. mars 2020.7 fornøyde deltakere.

o
.

MelØy Historielag er medlem i Landslaget for lokalhistorie.

Meløy Historielag er støttemelem i Urdas venner

5. Økonomi
Det vises for øvrig til egne vedlegg

-

regnskap gg revisorrapport.

tt

5. Arbeidsprogram tor 2O2Ol21 (styrets forslag)

-

Videreføring av arbeidet med utgivelse av årbok og kalender

Årboksamarbeidetisaltenvidereføres
Meløy Historielag vil fortsatt ta initiativ og være pådriver for aktuelle lokalhistoriske
oppgaver
Samarbeidet med kulturetaten, Nordlandsmus6et og Stiftelsen Vern av Meløygården
videreføres. @konomisk stØtte blir mer vurdert opp mot aktuelle prosjekt.
Meløy Historielag vilvidereføre arbeidet med digitalisering og systematisering av
egne bilder
Arbeide for sommertur i 2020
Skal forsØke å profilere historielaget ved diverse arrangementer
Fortsette arbeidet med Meløyarkivet
Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet»

å

Gi en årbok

til hver

av de som går ut av tiende klasse. F.eks vil de fleste elevene som

går ut i2020 være født i året 2004. Dermed er det årbok for 2OO4 som denne gang

blir utdelt fra oss.

7. lnnkomne
8.

saker

Valg
Valg utgår, da årsmøte lor 2020 og for 2021 avholdes sammen og valget blir for 2022

9. Avslutning

g

Styret

