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Til stede: 

Styret 

Oddleiv  Torsvik  leder 
Anne-Rita Kolberg 
Unni   Torsvik 
Åse  Sørgård 

(Per Swensen var forhindret fra å møte) 

Anfinn  Myrvang  vara 
Åshild H. Ursin      ” 

 

Lederen ønsket velkommen.  

 

  7/11 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT FRA 

STYREMØTE DEN 29. MARS 2011. 

Godkjent uten merknad. 

 

  8/11  NYTT SIDEN SIST – ORIENTERINGER  

  Lavt aktivitetsnivå de siste måneder, men følgende ble referert: 

  * Diverse henvendelser med anmodning om hjelp til å finne slekt, historiske hendelser 
og begivenheter i Meløy. Bl.a. om Johan Martin Helgesen (utflyttet til Inderøy) og sist 
henvendelse fra Unna Mathisen Gjerde som ønsket å finne ut om levekår i Meløy da 
Lorents August Johansen Osa emigrerte til Amerika i 1909. 

  * Fonndal gård – avtale om medvirkning i registreringsarbeid. Anfinn M. orienterte 
om status. 

  * Seminardeltakelse i Mosjøen 25. – 27. mai 2011 om Nordlands historie. Åse 
Sørgård representerte Meløy Historielag. 

  * Oppfølging av medlemsregister/kontingent. Svært få restanser nå. 

  * Årboksamarbeid i Salten – Anfinn M., Unni T. og Oddleiv T. har deltatt på møte i Bodø.  

  * Henvendelse til Meløy kommune om samarbeid vedr. lokalkultur og Kulturvernminne-
dagen 2011. Eget prosjekt/arrangement ikke aktuelt, bl.a. grunnet ferier og vakanser. 
Har nå fått invitasjon til møte den 20. oktober d.å. med kulturkontoret og Nordlands-
muséet, der kulturvern/kulturminne-arbeid og kraftutbyggingsjubiléet 2012 skal stå i 
fokus.  

 

MØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERATMØTEREFERAT    

Styremøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell 

tirsdag, den 18. oktober 2011 

kl. 16:00 – 17:30 
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  9/11  OPPNEVNING AV MELØY HISTORIELAGS REPRESENTANT I STYRET 

FOR STIFTELSEN VERN AV MELØYGÅRDEN 

 Anfinn Myrvang har bedt om avløsning.  

Forslag til vedtak: 

 Åse Sørgård oppnevnes som Meløy Historielags representant i styret for Stiftelsen 
vern av Meløygården. 

Enstemmig vedtatt. 

 

10/11  SØKNAD OM STØTTE TIL UTGIVELSE AV JUBILEUMSBOK FOR ENGA 

SKOLEKORPS – 50 ÅR 

Enstemmig vedtatt:    

Det gis et tilskudd på kr. 5.000,- . 

 

11/11  GODTGJØRELSE TIL REDAKTØREN AV ÅRBOKA 

Anfinn Myrvang har bedt styret om å vurdere forhøyelse av godtgjørelsen for arbeidet 
med årboka, begrunnet med at omfanget og arbeidsmengden har økt. 

Enstemmig vedtatt:   

Godtgjørelsen f.o.m. 2011 settes til kr. 32.000,- for arbeidet + kr. 6.000,- til utgiftsdekning. 
Styret anmodet redaktøren om også å påta seg redaktøransvaret minst ett år til. 

 

12/11  PRESENTASJON AV ÅRBOK OG KALENDER 

Arrangement er berammet fredag, den 11. november på Ørnes Hotell. Musikalsk innslag 
ved Nordre Meløy Mannskor er avtalt. Opplegget for øvrig gjennomføres som tidligere, men 
momenter til mulige forbedringer ble drøftet. Anfinn M. orienterte om Årboka – som er i god 
rute – og har forberedt særskilt invitasjon til bidragsytere, lokale media samt annonsering. 

 

13/11  EVENTUELT 

  Følgende ble tatt opp: 

-  Anfinn M. har til hensikt å gi ut en medlemsinfo to ganger i året, det første planlegges 
utgitt i god tid før arrangementet den 11. november. 

- Lokalhistoriske bokutgivelser ved Silja Johannessen og Trine Grønn Iversen blir 
presentert i medlemsinfo. 

- Lederen anmodet styret om å forberede utskifting av leder og sekretær i samarbeid 
med valgkomitéen. 

 
 
 

 

 

Ref.: Unni Torsvik 


