
ÅRSMELDING 2009 

Meløy Historielag 

 

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. januar 2010 er 182, en økning på 55. Av disse er 71 livsvarige 
medlemmer, 57 flere enn ved forrige årsskifte. 

26 registrerte medlemmer har ikke betalt kontingent for 2009. 

Etter Rolf Sørgårds bortgang har laget nå bare ett æresmedlem. 
 

Styre og komitéer 

Etter årsmøtet den 2. mai 2009 har styret slik sammensetning: 

Leder      Oddleiv Torsvik  , Ørnes 

Styremedlem/sekretær   Unni Torsvik   , Ørnes 
Styremedlemmer    Ole Hjalmar Schulz  , Ørnes 
      Anne-Rita Kolberg  , Glomfjord 
      Per Swensen  , Bolga 

Varamedlemmer    Anfinn Myrvang  , Engavågen 
      Åshild H. Ursin  , Engavågen 
      Alf Kristoffersen  , Engavågen 

Regnskapsfører    Bjørg Swensen  , Bolga 

Revisor     Arne Hammer  , Engavågen 

Repr. Stiftelsen vern av Meløygården Anfinn Myrvang  , Engavågen 

Valgkomité     Øystein Birkelund  , Halsa 
      Terje Olufsen  , Ørnes 

Redaktør av Årboka   Anfinn Myrvang  , Engavågen 

Redaksjonskomité kalender  Steinar Heimdal  , Bolga 
      Jan Inge Karlsen  , Neverdal 
      Øystein Birkelund  , Halsa 
 
Aktivitet 

Det er siden årsmøtet avholdt to styremøter. I tillegg er enkeltspørsmål tatt opp telefonisk 
med medlemmer av styret. 

Jubileumsåret (25) ble markert med Hurtigrutereise Ørnes – Bodø og besøk på Flymuséet i 
forbindelse med årsmøtet den 2. mai. 

Sommerturen gikk til Alstahaug og Petter Dass-muséet den 9. august. 

Begge disse arrangementene hadde stor oppslutning, med henholdsvis 35 og 73 deltakere, 
og med svært positiv tilbakemelding fra deltakerne. 

Meløy Historielag var representert med stand på Markedsdagen den 11. juli ved muséet på 
Øde. 

Årbok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell den 13. november trakk fullt hus, til tross for 
sammenfallende tildspunkt med hall-åpning på Neverdal. Her ble også historielagets 
Kulturvernpris for 2009 utdelt – til Sørgårds Kai. 



I samarbeid med Kulturkontoret og Salten Museum ble det avviklet utstilling og historisk 
presentasjon med tema ”Telelinjen” på Ørnes gamle handelssted den 25. november. 

Laget har deltatt på samarbeidsmøter om årboksamarbeidet i Salten den 2. desember 2009 
og den 30. april 2010 (Anfinn Myrvang er oppnevnt som sekretær for dette samarbeidet). 

Historielaget støttet initiativet fra Merete Larsen og Mesøy Grendelag om at skrivemåten 
fortsatt skulle være Mesøy, med én s og ikke dobbel s slik Kartverket og navnekonsulenten 
hadde innført. Protesten ble tatt til følge! 

Samarbeidet med Salten Museum avd. Meløy og Kulturkontoret er positivt, men det kunne 
vært ønskelig med mer konkret oppfølging fra kommunen på lokalhistoriske initiativ og tiltak. 

 

 

Styret 


