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Til stede: 

14 stk. stemmeberettige medlemmer av Meløy Historielag + revisor. 

Lederen ønsket velkommen og åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om ett av lagets 
medlemmer og mangeårig revisor, Arne Hammer, som er gått bort siden siste årsmøte. 

Sak   1/11 Godkjenning av frammøtte deltakere med stemmerett 

 Samtlige 14 frammøtte medlemmer godkjent uten merknad. 

Sak   2/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjent uten merknad. 

Sak   3/11 Konstituering 

  a. Som møteleder ble valgt   Oddleiv Torsvik. 
  b. Som sekretær ble valgt   Unni Torsvik. 
  c. Som protokollunderskrivere ble valgt Reidun Hals og Margit Larsen 

Sak   4/11 Styrets årsberetning 

  Årsmelding og styrets beretning for 2010 var sendt ut i forkant av møtet og ble også 
referert og gjennomgått punktvis for forsamlingen. 

 VEDTAK: 

  Styrets årsberetning for 2010 bifalt enstemmig. 

Sak   5/11 Regnskap / Revisjonsberetning 

  Regnskap og revisorrapport ble gjennomgått med redegjørelse, orientering og 
kommentarer. Diverse merknader og noen spørsmål – hva med måten man beregner 
verdien av lagerbehold-ningen på? Opererer man med ”riktig” tall? Meningsytringer, 
forslag, spørsmål og svar, og styret tar med seg dette som nyttige innspill i sitt videre 
arbeid. 

 Vareopptelling bør foretas i år 2011. 

  VEDTAK: 

 Meløy Historielags regnskap for 2010 ble enstemmig godkjent, og revisors rapport 
tatt til etterretning.. 

Sak   6/11 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 2011. 
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 b. Det jobbes videre med diverse alternativer og eventuell gjennomføring av 
sommertur i 2011, primært dagstur lokalt. 

 c. Meløy Historielags deltakelse og engasjement i forbindelse med Kulturminne-
dagen søndag, den 11. september 2011 med tema ”Skjulte skatter, spor i 
landskapet”, avhenger av eventuelt samarbeid med Meløy kommune v/kultur-
kontoret og/eller Nordlandsmuséet avd. Meløy. 

 d. Det ble stilt spørsmål vedr. historielagets nettaktivitet, som ansees noe laber og 
mangelfull. Dette er framtidas medium, som både kan øke interessen for laget 
som sådan, skaffe nye kontakter og gi en utbredt tilgang og mulighet til både å 
formidle og tilegne seg historisk materiale. Både Rødøy og Lurøy ligger langt 
foran Meløy i det å ha søkbart historisk stoff på nett. Riktignok har Meløy 
Historielag i lang tid hatt en habil og god hjemmeside på nett, men den store 
skare oppsøker ikke et nettsted der det ikke skjer noe. 

  Ledelsen i Meløy Historielag tar dette som et viktig innspill, og det antas at en 
grunn til fenomenet bl. a. kan være relativt høg gjennomsnittsalder i laget, 
kunnskapsmangel vedrørende elektronisk databehandling og ikke minst en egen 
habil nettredaktør.  

Sak   7/11 Innkomne forslag 

  Ingen forslag var mottatt fra medlemmene innen fristen. 

Sak   8/11 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.) 
Styremedem/sekretær  Unni Torsvik   (ikke på valg i år) 
Styremedlem  Åse Sørgård   (ny) 
Styremedlem  Per Swensen  (gj.v.) 
Styremedlem  Anne Rita Kolberg  (ikke på valg i år) 

Varamedlemmer:  Anfinn Myrvang  (gj.v.) 
    Åshild H. Ursin  (gj.v.) 
    Ole Hjalmar Schulz  (ny) 

 

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

Styret vil ta grep om å oppnevne en ny representant til Stiftelsen vern av 
Meløygården, da Anfinn Myrvang ønsker å tre ut av rollen. 

 

 

 

 



 3 

Sak    9/11 Avslutning 

 Lederen takket for innsatsen som styremedlemmer og øvrige medlemmer har vist i 
året som er gått, og uttrykte særlig tilfredshet med arbeidet som er gjort av ny 
regnskapsfører og revisor. Dette gir gode signaler for at disse oppgavene blir trygt 
ivaretatt framover. 

 Etter som ingen går ut av styret, var det ikke aktuelt med blomster og særskilt takk 
til enkeltpersoner ut over det som er nevnt. Dette protesterte Per Swensen på, 
som mente Unni Torsvik burde framheves og takkes spesielt for mangeårig og god 
dokumentasjon i tekst og bilder over lagets aktiviteter. Årsmøtet sluttet seg til dette 
utsagnet. 

 

 

Ref.: Unni Torsvik 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

 Reidun Hals (sign.)               Margit Larsen (sign.)  


