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Aktiviteten i Meløy Historielag har vært god i lagets første år. Siden stiftelsesmøtet den 1. april 
1984 på Ørnes Hotell har det vært avviklet et konstituerende medlemsmøte og fire styremøter.  

Laget har deltatt med stands på Meløystevnet på Meløy, Meløymessa på Ørnes og Kulturmessa 
i Glomfjord.  

I tillegg er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre og et spørre- og registreringsark som ble 
sendt ut til husstandene i Meløy. 

På stiftelsesmøtet den 1. april 1984 ble følgende interimstyre valgt: 

Per Swensen  , Bolga   leder 
Rolf Sørgård   , Meløy 
Oddleiv Torsvik  , Ørnes 
Bjarne Neverdal  , Neverdal 
Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord 

Vara til styret  : Anfinn Myrvang , Engavågen 
    Harry Sandvei , Ørnes 
 
Konstituerende medlemsmøte ble avholdt den 27. mai 1984, der lagets formålsparagrafer 
og vedtekter ble fastsatt og godkjent, og nytt permanent styre ble valgt: 

Per Swensen  , Bolga   leder 
Oddleiv Torsvik  , Ørnes   sekretær 
Rolf Sørgård   , Meløy   kasserer 
Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord   styremedlem 
Harry Sandvei  , Ørnes   styremedlem  

Vara til styret  : Anfinn Myrvang , Engavågen 
    Bjarne Neverdal , Neverdal 
    Einar Torset  , Halsa 

Revisorer  : Per Heimdal og Svein Knutsen (begge Engavågen) 

Det mest synlige eksempel på lagets aktivitet er vel utgivelsen av Meløykalenderen for 1985. 
Den viste seg å være meget populær som gave- og eventuelt samleobjekt, og takket være god 
hjelp fra forretninger og enkeltpersoner rundt om i bygda, ble opplaget på 1.200 eksemplarer så 
godt som utsolgt i løpet av en travel desembermåned. 

Meløy Historielag har fått god respons fra folk i bygda, og laget har mottatt både ferdigskrevne 
beretninger og tips om interessante hendelser og begivenheter. Selv om slikt mateiale naturlig 
nok krever mye etterarbeid, planlegger laget å kunne gi ut både årbok og kalender før neste 
årsskife. 

Utenom dette har laget arbeidet for å skaffe avfotograferingsutstyr, samt for å få opprettet et 
lokalhistorisk arkiv i kommunen. I samarbeid med kulturkontoret er disse sakene fremmet for 
formannskap og kommunestyre. Interessen og holdningen til lokalhistorisk arbeid har vært god 
også på det politiske plan. 

Lagets regnskap, som iberegnet kostnadsoverslag, støtte fra kommunen og bedrifter, samt 
medlemskontingent (kr. 25,- pr. år), viser et overskudd på ca. 17.000 kroner. Dette skulle gi et 
godt grunnlag for fortsatt arbeid, men de planlagte aktivitetene for 1985 gir et budsjettanslag på 
over 110.000 kroner, der utgivelse av årbok, kalender og anskaffelse av arkivutstyr er de største 
enkeltposter. 

Styret 


