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Til stede: 

Oddleiv  Torsvik  leder 
Ole Hjalmar  Schulz 
Unni   Torsvik 
Per   Swensen  vara 
Anfinn  Myrvang     ” 
Alf   Kristoffersen     ” 

Forfall:  Per Hogne Jensen og Anne-Rita Kolberg. 

Lederen ønsket velkommen og serverte kaffe og vafler.  

Utsendt innkalling og saksliste ble godkjent uten merknad. 

 

1. DIVERSE ORIENTERINGER 

 a. Invitasjon til offisiell åpning av Mastergrad-studie i historie, Høgskolen i Bodø, den 
14. august 2008. 

 b. Invitasjon til Nordnorsk Historieseminar i Sandnessjøen 26. – 29. september 2008 
fra Universitetet i Tromsø. 

  Merknad fra Per Swensen til pkt. a. og b.: 

Selv om det denne gangen ikke var aktuelt med deltakelse fra oss, er det viktig å 
opprettholde kontakten med fagmiljøene og gjerne prioritere samarbeidet med 
Høgskolen i Bodø. 

 c. Forespørsel fra Leif Krogstad om bosetting i Haugvik (Glomfjord) før industriens 
inntog.  

  Lederen videreformidler spørsmålet til Anne-Rita Kolberg før svar gis. 

 d. Svar fra Meløy kommune på henvendelse fra oss om vedlikehold av parkanlegget i 
Meløygården. Saken følges opp etter samråding med Meløy Grendelag. 

 e. Norsk Kulturarv: Aksjon ”Rydd et kulturminne”. 

  Aktuelle prosjekt   : Fullfør merking/tursti til Grønøy-fura. 
     Bronsealdertuftene på Skogreina. 

  Lederen drøfter prosjektene med kulturkontoret før eventuell konkret oppfølging. 

 f. Eventuell markering : Glomfjord kraftverk 100 år i 2012. 

  Skriftlig forespørsel er sendt Meløy kommune og Statkraft. 

 

2. MUSEUMSUTVIKLING I MELØY 

 Per Swensen orienterte om tanker satt fram av museumsdirektør Harry Ellingsen i et 
møte mellom Salten Museum og Meløy kommune. 
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 a. Orientering om Salten Museum (organisering). 

 b. Muséet sliter med dårlig besøkstall generelt, og bygdemuséet på Øde stiller i 
samme kategori, men her er de til gjengjeld kjempegod på arrangement – for 
eksempel ved sesongåpning. 

 c. Man ønsker seg et sentralt beliggende anlegg, et topp moderne museum med 
utstillinger som veksler. 

 d. Et moderne museum dreier seg i første rekke om ord, bilder, skrift, forelesninger, 
auditorium, film o.s.v. Det viktigste er at man stadig kan endre på vandreutstillinger 
og gi dem tema. 

 e. Det er i dag ansatt én person i Meløy på formidling. Man ønsker seg én stilling i 
tillegg på fagsiden. 

 f. Med mer konkrete planer kan man sannsynligvis oppnå meget gunstig finansiering 
ved å være først ute i regionen med et slikt anlegg, for eksempel inntil 60 % 
statstilskudd. 

 g. Lokalisering må være sentral – hva med fyllinga på Ørnes? 

 h. Det pågår framsetting av mange forslag for framtidig sykehjemsplassering, der 
også ”Meierigården” med blant annet Biblioteket står på agendaen. Hva med et 
kombinert museum/arkiv/bibliotek?  

  Konklusjon: Dette ville kunne blitt et ”drømmehus”! 

 

Spennende tanker, framsatt i et inspirerende møte. Det skjer en prosess fortløpende 
mellom kommunen og muséet.  

Styret i Meløy Historielag mener det er viktig å tilkjennegi sin mening og gi en positiv 
støtteerklæring som tilbakemelding. 

 

3. AKTUELLE PROSJEKTER, PRIORITERING AV BIDRAG 

* Per Swensen orienterte om økonomien i historielaget. På ulike kti. har laget pr. i dag 
innestående til sammen ca. 194.000 kroner. Av ca. 120 registrerte medlemmer er det 
ca. 15 som pr. d.d. ikke har betalt medlemskontingenten for inneværende år. 

 Konklusjonen er at Meløy Historielag har en god økonomi. Man er i stand til å betale 
trykkeri for bok og kalender kontant, noe som er svært gunstig. 

* Når det gjelder fortsatt støtte til prosjektene ”Meløygården” og ”Teisten”, stiller 
historielaget seg svært positiv, men mener det for framtida må rettes skriftlig søknad 
til behandling av styret årlig for hvert enkelt prosjekt. 

* Stiftelsen Meløygården har i flere år drevet rehabilitering av ”Anders Larsa-stua”, en 
perle som liksom ”aldri” blir helt ferdig. På den økonomiske siden står nå Salten 
Museum, Meløy Historielag og Meløy kommune som aktører. Meløy Historielag er 
positiv til en slik tredeling for fullføring av prosjektet og imøteser Stiftelsen 
Meløygårdens søknad. 

* Anfinn Myrvang vil rette en skriftlig formell søknad til Meløy Historielag om kr. 1.000,- i 
bidrag til skilting ved Sør-Setra i Bjærangsfjorden. 

 Styret har ingen innvendinger mot et slikt bidrag, støtter prosjektet og utbetaling vil 
skje når søknad foreligger. 
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* Redaktør av Årboka, Anfinn Myrvang, har sett seg nødt til å heve godtgjørelsen med 
kr. 5.000,- . Han vil derfor nå sende regning til Meløy Historielag på 

       Godtgjørelse  kr.   20.000,- 
                   + Utgiftsdekning kr.     5.000,- 

       Til sammen    kr.   25.000,- 

 vedr. produksjon av Årbok 2008. Styret er meget tilfreds med den jobben han utfører, 
og har ingen motforestillinger til beløpet. 

 

4. KALENDER- OG ÅRBOKPRESENTASJON 

 Anfinn Myrvang opplyser at alt er i rute og går sin gang. Redaktør og leder samordner 
det praktiske i forbindelse med arrangementet på Ørnes Hotell fredag, den 14. 
november 2008. 

 

 

 

Ref.: Unni Torsvik 


