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Til stede: 

Styret 

Anne Rita   Kolberg 
Åse   Sørgård 
Anfinn   Myrvang 
Ingjar   Johnsen 
Ole Hjalmar     Schulz 

Vararepresentantene var også innkalt og her møtte Øystein Birkelund og Øystein Ursin. 

 

43/14   ORIENTERINGER 

 -I sommer gav Bjørg Linvik fra Mesøy ut boka ”Minner fra min barndom”. Boka er blitt populær, 
og historielaget har skaffet seg denne til sin samling. Historielaget vil kjøpe inn et eksemplar 
av boka til hver av eldreinstitusjonene i Meløy. Anne-Rita skal ordne dette. 

-Stiftelsen Vern av Meløygården startet i høst opp arbeidet med restaureringen av Almuestua 
i Meløygården. Til dette arbeidet har historielaget bevilget kr 100000. Tidligere i høst ble det 
av diverse årsaker stopp i dette arbeidet. Det formelle skal nå være i orden igjen og 
kommunen har gitt byggetillatelse til å fortsette arbeidet. 

 

44/14   LEIEAVTALE FOR ARKIVET PÅ MELØY 

   I vårt styremøte på Meløy i september, hadde vi møte med representanter fra stiftelsen Vern 
av Meløygården der vi gjennomgikk vårt forslag til ny leieavtale for arkivet. Leder i stiftelsen 
har gitt tilbakemelding på at avtalen virker grei, men tar forbehold om dette med fuktmålings-
utstyr. Når dette er avklart, skulle avtalen være klar for underskrift. Når det gjelder strømmen, 
går denne i dag gjennom Henrikhålla Kro sin måler. For å unngå nytt strømabonnement for 
arkivlokalet, foreslår leder i stiftelsen at historielaget betaler et månedlig beløp til Henrikhålla 
Kro. Dette vil Anne-Rita drøfte med leder for kroa og eventuelt bli enig om et månedlig beløp. 
Anne-Rita vil også skrive under leieavtalen når den er klar. 

 

45/14   ÅRBOKAS FRAMTID 

 I fjor høst hadde historielaget et møte med Mediehuset Meløy om et mulig framtidig samarbeid 
vedrørende utgivelsen av årboka. Det ble drøftet litt hva mediehuset kunne bidra med og hva 
historielaget måtte ha på plass, men det ble på daværende tidspunkt ikke diskutert noen pris 
for deler av, eller hele produksjonen. På grunn av permisjoner i Mediehuset Meløy, hadde de 
heller ikke muligheter til å gå så sterkt inn i oppgaven da. Vi er fortsatt med i årboksamarbeidet 
i Salten der ti redaksjoner samarbeider i forhold til utforming og trykking av boka. I fjor inngikk 
samarbeidet ny toårig kontrakt med et trykkeri i Drammen, og her har vi ett år igjen. 

Mediehuset har gjort henvendelse der de ønsker et nytt møte med oss, gjerne så snart som 
mulig etter at årets bok er presentert og kommet i salg. Anfinn vil ta kontakt og finne tidspunkt 
for et møte.     
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46/14   SEMINAR – ÅRBOKSAMARBEIDET I SALTEN 

 I et tidligere styremøte ble vi enig om å invitere Årbokseminar 2015 hit til Meløy. Vi er enig om 
at seminaret blir på Meløy. Åse er leder i arrangementskomiteen. Som overnattings og kurs-
sted er tenkt Skagen Gård, og denne må reserveres snarest. Invitasjon og mer planlegging vil 
skje over nyttår, men Anfinn vil informere leder i samarbeidet, Elisabeth Nilsen, alt nå.  

 

47/14   GRAVGÅRDENE I MELØY – MELØY KIRKE SOM PILEGRIMSKIRKE 

I september 2013 gjorde historielaget en henvendelse til Meløy Kirkelige Fellesråd vedrørende 
gravgården på Meløy og forholdene der. I ei avklaring i Meløyavisa for 19.09.13 fra kirkevergen, 
nevnes også ei planlagt befaring på Meløy sammen med representanter fra Salten Museum og 
Meløy Historielag for å sikre bevaringsverdige minner. En slik befaring har ikke funnet sted og vi 
har ikke fått noe svar på vår henvendelse.  

Langs kysten er flere kirker gjort til pilegrimskirker som folk som feres langs kysten kan oppsøke. 
Anfinn har satt fram forslag om å kunne få gjort Meløy Kirke til ei slik pilegrimskirke. Over nyttår 
vil vi invitere representanter fra fellesrådet og leder i Fore og Meløy menighetsråd til et møte der 
vi kan drøfte og få avklart begge temaene. 

 

48/14     ÅRBOKLANSERINGEN – SALG OG DISTRIBUSJON 

På grunn av usikkerhet om bøkene kunne være på plass til fredag 14. november, er arrange-
mentet utsatt til torsdag 20. november kl 18.00. Anfinn har ordnet med lokale og han vil også 
lede arrangementet og stå for presentasjonen av boka. Han har også ordnet med under-
holdning, og i år er det Idar Rendahl, Villy Sørsandmo og Gunnar Kambestad som vil stå for 
den. Ole Hj bestiller kaffe, rundstykker med ost og skinke og marsipankake med inskripsjon. 
Unni/ Oddleiv Torsvik vil ha en presentasjon av historielagets historie. Utdeling av sjekk i 
forbindelse med kulturvernprisen. I tillegg vil ekteparet Flaat presentere sin bok om Lakho 
Nasjonalpark. Det vil også bli salg av bøker og kalendre og dette har Åse hovedansvar for. 
Ellers skal vi lodde ut bokpakker gjennom et gratislotteri. I etterkant av møtet, vil folk vi har gjort 
avtale med få bøker med for salg rundt om i kommunen. 

 

Leveranser: 

Meløy Libris     252 bøker    -  252 kalendre   Ole Hj ordner dette. 
Ark Glasshuset       40 bøker    -    20 kalendre Ingjar ordner dette. 
Ark City Nord     40 bøker    -   20 kalendre Ingjar ordner dette. 
Joker Reipå     14 bøker    -    14 kalendre  Ole Hj ordner dette. 
Joker Neverdal    28 bøker    -    28 kalendre  Øystein ordner dette.. 
Prix Glomfjord     56 bøker    -   50 kalendre Øystein ordner dette.. 
Matkroken Halsa    84 bøker    -   40 kalendre Øystein B og Vilhelm B. ordner dette. 
Joker Halsa     70 bøker    -    40 kalendre Øystein B og Vilhelm B. ordner dette. 
Coop Enga   170 bøker    -    90 kalendre   Svein Knutsen ordner dette 
Nina Kildal     28   bøker  -    20 kalendre  Svein Knutsen ordner dette. 
Coop Meløy     28   bøker  -    28 kalendre  Åse ordner dette. 
Swensen Bolga         20   bøker  -    20 kalendre  Åse ordner dette. 
Sørensen Støtt    10   bøker  -    10 kalendre  Åse ordner dette. 

Åse Sørgård  10   bøker -    10 kalendre 
     
    
 

 
Ole Hj Schulz 

(referent) 
 


