Årsmøte i Meløy Historielag
tirsdag 14. mai 2019 kl. 1800 på Ørnes hotell
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 2018
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 2018 er 138, hvorav 4 æresmedlemmer, 81 livsvarig medlemskap og 53
ordinære medlemskap.
Medlemmer som ikke betaler kontingent (etter én purring), blir strøket fra registeret.
Styre og komitéer
Etter årsmøte torsdag 3. mai 2018 har styret hatt slik sammensetning:
Leder

Anne-Rita Kolberg

Glomfjord

Styremedlemmer

Trond Mikkelborg
Øystein Ursin
Per Hogne Jensen
Åse Sørgård

Reipå
Glomfjord
Ørnes
Ørnes

Varamedlemmer

Øystein Birkelund
Lise Kildal
Roar Storjord

Halsa
Reipå
Halsa

Regnskapsfører

Svein Knutsen

Engavågen

Revisor

Anna Marie Andreassen

Neverdal

Valgkomité

Ingjar Johnsen
Alfred Andreassen

Engavågen
Neverdal

Redaktør av Årboka

Dagfinn Kolberg

Glomfjord

Redaksjonskomité kalenderen Ole Hjalmar Schulz
Anne-Rita Kolberg
Åse Sørgård

Ørnes
Glomfjord
Ørnes

Stiftelsen «Vern av Meløygården»

Kristin Tvenning Hansen

Meløy

Hjemmesiden

Unni Torsvik
Gunnar Langfjord

Ørnes
Ørnes

I tillegg er laget på Facebook

Aktivitet
Den generelle aktiviteten i historielaget har også dette året vært god. Det er i perioden avviklet 5
styremøter. I tillegg til møtene, går mye kontakt innad i styret via e-post.
Følgende har vært gjennomført:


Ryddesjau på lageret, torsdag 14. juni 2018, kl. 1800
Tilstede: Øystein Ursin, Trond Mikkelborg, Anne-Rita Kolberg og Åse.



Utlevering av Årbøker til avgangsklassene.



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



Sommertur lørdag 18. august 2018. Tema: Krigshistorie i Saltdal. 42 deltakere. Buss.



Deltakelse på «Felleskjøpets Dag» lørdag, den 1. september. Overraskende godt salg. Anne-Rita og
Åse drifta boden



Helene M. Børsting har hatt Fondaldokumenter hjemme hos seg i snart 6 år. Eierne vil at Fondalmaterialet
skal ligge i Historielagets arkiv på Meløy. Tirsdag, den 6. november kom Helene Børsting med Fondalmaterialet og avleverte det til Åse på Ørnes. Samtidig ga hun boka «HUS til BRY – Kulturarvens kår i
Norge», skrevet av Else Sprossa Rønnevig, i gave til Meløy Historielag. I denne boka har Helene Børsting
et innlegg som heter: «Fondal gård ved Svartisen». En meget flott bok. Ei fin gave fra Børsting.



Kalendergruppa hadde et konstruktivt møte søndag, den 2. september, fra kl. 1900 – 2130, på «Bakeriloftet». Mye kom på plass i forhold til kalender 2019. Tilstede: Ole Hjalmar, Anne-Rita, Dagfinn og Åse.



1000 årbøker og 550 kalendre ankom Ørnes fredag, den 2. november 😊
Anne-Rita har pakket, sendt og solgt rundt 50 årbøker og en del kalendre, i tillegg til det vi har solgt i
butikker og på marked. Til butikksalg leverte vi ut ca. 800 bøker og ca. 500 kalendre. Onsdag, den 7.
november møtte Anne-Rita, Ole-Hjalmar og Åse på «Bakeriloftet» for å forberede Årbokslippet.



Torsdag, den 15. november kl. 1800:
Årbok- og kalenderslipp på Ørnes hotell. Ørnes Blandakor underholdte. Lise Kildal ordnet den saken.



Ettersom vårt utsalg for Årbok og kalender, Meløy Libris, dessverre la ned ned sin bedrift i romjula 2017,
måtte historielaget finne seg andre utsalgssteder sentralt på Ørnes. Historielaget har fått avtale med
både Coop Prix, Spar og Meløy Bibliotek. Biblioteket ønsker å selge for oss «året rundt» 😊 – noe vi
selvfølgelig har takket JA til.



Lørdag 24.november. Ole Hjalmar og Åse deltok på julemarked på Meløy Bibliotek. Vi solgte forholdsvis bra.



Tirsdag 18. desember kl. 1830 var hele styret samlet på Ørnes hotell.



«Gode Øyeblikk» sendte oss skriftlig invitasjon til å delta i en idédugnad. Temaet var: «Hvordan skaffe
flere frivillige til deres bedrift». Dugnaden foregikk i deres aktivitetshus «Fyret», tirsdag, den 12. februar
kl. 18 – 20. Adresse: Øvre Mosvold 1a.
Ole-Hjalmar Schulz er allerede en frivillig fra oss der. Han synes dette er en trivelig dugnad. Fra oss
deltok også Anne-Rita Kolberg på idédugnaden.



I første del av februar 2019 hentet Meløy kommune, Arkivet, ut alt det de hadde arkivert hos Meløy
Historielag sitt arkivlokale på Meløy. Ettersom de har egen nøkkel til arkivet, fikk vi ingen forvarsel.
Uansett er det ingen dramatikk i dette. Årsaken til flytting av arkivmaterialet er at det nå er blitt arkivert i
Bodø i hyllene til Arkiv Nordland. Dette materiale vil etter hvert bli tilgjengelig elektronisk.
Ergo: Lettere tilgjengelig for alle. Du kan nå Arkiv Nordland hjemmefra. Arkivet v/Meløy kommune har
nå levert inn sin nøkkel til historielagets arkiv på Meløy. Nøkkelen ble gitt tilbake til leder av Stiftelsen
Meløygården, Erling Tostrup.



Vårmesse på Meløy bibliotek lørdag 30. mars. Anne-Rita og Åse solgte årbøker.



Dagfinn har deltatt på flere møter i årboksamarbeidet. I juni 2018 var han og Anne-Rita i Sørfold. I
desember var Dagfinn i Bodø. Da foregikk også den tradisjonelle «bytte av årbøker» mellom lagene.



Laget har hatt en del henvendelser fra utenbygds personer som søker slekt i Meløy. Noe hjelp har laget
kunnet gi.



Meløy Historielag har fått låne alt av bilder Anton Larsen har i sitt eie fra Lundfamilien i Glomfjord.
Bildene er godt dokumentert med tekst og dato. Laget får lov til å bruke bildene fritt. Anne-Rita og
Dagfinn Kolberg arbeider med å digitalisere det store materialet.



Høsten 2018 sto Meløy Historielag som formell utgiver av boka «Glomfjord Idrettslag – 100 år». Dagfinn
Kolberg har redigert den.

5. Økonomi
Det vises til egne vedlegg – regnskap og revisorrapport.
6. Arbeidsprogram for 2019 (styrets forslag)
-

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.

-

Samarbeidet med kulturetaten, Nordlandsmuséet og Stiftelsen Vern av Meløygården videreføres.
Økonomisk støtte blir mer vurdert opp mot aktuelle prosjekt.

-

Meløy Historielag vil videreføre arbeidet med digitalisering og systematisering av egne bilder.

-

Arrangere sommertur.

-

Skal forsøke å profilere historielaget ved diverse arrangementer

-

Fortsette arbeidet med Meløyarkivet.

-

Fortsette arbeidet med «Kekkanarkivet».

-

Gi en årbok til hver av de som går ut av tiende klasse. F.eks vil de fleste elevene som går ut i 2019 være
født i året 2003. Dermed er det årbok for 2003 som i hovedsak denne gang blir utdelt fra oss. Vår 2019
vil det gå ut 84 årbøker fra oss.

7. Innkomne saker (ingen)
8. Valg
Ifølge vedtekter og praksis er følgende på valg i år:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlemmer

Valgkomité

Anne-Rita Kolberg
Trond Mikkelborg
Åse Sørgård
Lise Kildal
Roar Storjord
Øystein Birkelund
Alfred Andreassen

9. Avslutning

Styret

