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MÅLSELV HISTORIELAG – REFERAT ÅRSMØTE 2015 

REFERAT FRA ÅRSMØTE ONSDAG 11. FEBRUAR 2015, ISTINDPORTALEN KL 17:00 - 18:30 

Til stede: 17 stk. møtte til årsmøte. Ca. 65 stk. møtte til temakveld etterpå.  

 

1. Valg av møteleder, godkjenning av innkalling, valg av referent og to til å 
underskrive protokoll 
Møteleder: Agnes Fagerheim 
Referent: Odd-Inge Larsen 

To til å underskrive referat: Frank Nygård og Mariann Nesvold 

De ovennevnte ble foreslått og enstemmig godtatt av årsmøtet. 

Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

2. Årsmelding 
Årsmeldingen ble lest opp av lagets nestleder Elsa Nymo. Ingen hadde anmerkninger til 
årsmeldingen og den ble enstemmig godkjent. 

3. Revidert regnskap 
Lagets kasserer, Tor Kvammen, gikk gjennom regnskapet. Revisorrapporten ble lest opp og 
inneholdt ingen merknader. Revisorer har vært Kjell Lundnes og Ivar Halvorsen. Regnskapet ble 
enstemmig godkjent av årsmøtet. 

4. Innkomne forslag - fastsettelse av kontingent  
- Styret foreslo at den forble uendret kr 200,- 
Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det var ikke kommet inn noen andre forslag. 

5. Årsplan 
Leder Oddlaug Lakseide la fram aktivitetsplan for 2015. Denne ble enstemmig godkjent av 
årsmøtet. 

6. Valg av delegater til årsmøte i Troms Historielag 
Leder Oddlaug Lakseide orienterte. Vi kan stille med to delegater. Årets årsmøte er berammet til 
21.-22. mars i Tromsø. Oddlaug er med i styret i Troms Historielag og det ønskes derfor to 
stykker til fra Målselv som kan stille. Forslag fra salen var Elsa Nymo, Mariann Nesvold og Frank 
Nygård. To delegater og en varamedlem. Årsmøtet overlot til styret å organisere dette. 

7. Valg i henhold til § 5 
Agnes Fagerheim la på vegne av valgkomiteen fram forslag til nye styremedlemmer. Disse ble 
enstemmig valgt av årsmøtet. Ingen motkandidater ble foreslått. Det komplette styret består da 
av følgende, der de som var på valg i år er merket med *: 

 Leder: Oddlaug Lakseide (1 år) * 

 Nestleder: Elsa Nymo (2 år)* 

 Sekretær: Odd-Inge Larsen (2 år)* 

 Styremedlem: Mariann Nesvold (2 år) 

 Styremedlem: Frank Nygård (2 år)  

 Varamedlem: Audhild Olaisen (1 år) * 

 Varamedlem: Aud Brustad (1 år) * 
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 Varamedlem: Oddbjørn Njøs (1 år) * 

 Valgkomité: Audhild Aune (1 år)  

 Valgkomité: Karl Magne Hasvold (2 år) * 

 Valgkomité: Gerd Borgen (1 år)  

 Revisor: Kjell Lundnes (2 år)  

 Revisor: Ivar Halvorsen (2 år)* 

I tillegg har Tor Kvammen sagt seg villig til å være kasserer. 

8. Eventuelt 
Det kom spørsmål fra salen om når kontingentkrav ville bli sendt ut. Sekretær orienterte om at 
dette ville skje ganske snart etter årsmøtet, så fort nytt styret var konstituert og ny sekretær 
kom i sving. 

 

 
______________________  ______________________  ______________________ 

Odd-Inge Larsen   Mariann Nesvold   Frank Nygård 

Referent 

Vedlegg: 

 Årsmelding 

 Årsplan 

 Regnskap 

Årsmelding 12.02.2014 – 11.02.2015 
Styrets sammensetning i perioden: 

Leder:      Oddlaug Lakseide, 1 år 

Nestleder:     Elsa Nymo, 2 år, valgt 2013 

Sekretær/webredaktør:   Odd-Inge Larsen, 2 år, valgt 2013 

Styremedlemmer:    Mariann Nesvold, 2 år, valgt 2014 

     Frank Nygård, 2 år, valgt 2014 

Kasserer, men ikke i styret:   Tor Kvammen 

1.vara:      Karl Magne Hasvold, 1 år 

2.vara:      Gunnar Grøtte, 1 år 

3.vara:      Torild Skogstad, 1 år 

Revisorer:    Kjell Lundnes, 2 år, valgt 2014 

     Ivar Halvorsen (har sagt seg villig, velges på årsmøtet) 

Valgkomité:     Agnes Nerland Fagerheim, 1 år 
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     Gerd Borgen, 2 år 

     Audhild Aune, 3 år 

 

Det har vært avholdt 8 styremøter. Vara er innkalt til alle møter. Styret har hatt et ”kalendermøte”. 

Midt-Troms museums møtelokaler har vært brukt som fast møtested. Aprilmøtet var hos Oddlaug og 
januarmøtet var på Brandskognes, i gammelstua. Midt-Troms museum har flytta til Sundlia leir, heretter kan 
historielaget avholde sine møter der. 

Leder Oddlaug er vara til styret i Troms Historielag. Hun har deltatt på to styremøter der. Hun deltok sammen 
med Gerd Borgen på Grunnlovskonferansen til Troms Historielag 19. september i Kunnskapsparken, 
Finnsnes. Tema: Grunnloven og Nord-Norge. 

Leder deltok på Vikingtur med byvandring i Harstad og påfølgende dagstur til Grytøy og Bjarkøy, 28. og 
29.mai. 

Elsa Nymo har representert MH og deltatt på 4 møter i kommunen vedr. Grunnlovsjubileet 2014.   

Elsa representerte MH på Fylkeskonferansen ”Rom for kultur” som ble arrangert i mars i Istindportalen. 

Frank Nygård har representert MH på samarbeidsmøte ang. Friluftslivets år 2015 i regi av FYSAK Målselv. 

Odd-Inge Larsen har sørget for at hjemmesiden til en hver tid er oppdatert med info om forestående og 
gjennomførte arrangement. Han har tatt fine bilder og laget små videosnutter som er lagt ut. 

Målselvkalenderen 2015 ble produsert av Odd-Inge Larsen og trykket i farger av abcGrafisk. Opplag 600. 
Tema: Sager, kverner og stamper. Focus Interiør AS fikk presentert sin historie i kalenderen. 

Anders Strand, Bardufoss, har gjort et stort forberedende arbeid vedr. sager, kverner, stamper I Målselv. Han 
har utarbeidet et kart som viser hvor det er kjent at det var vanndrevne kverner og sager i Målselv. Dette har 
vært til stor hjelp når det gjelder utforming av kalenderbladene. 

Årets kalender vil kunne være et fint bidrag til kulturminneregistreringa som er i gang. 

Gjennom ”Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen” oppfordrer Riksantikvaren fylkeskommunene til 
tettere samarbeid med kommunene slik at de får bedre kunnskap om egne kulturminner. Et viktig tiltak er 
stimulering til utarbeiding av kulturminneplaner. 

Målselv kommune v/ordfører har tatt utfordringen. Kulturminneprosjektet har fått tildelt et budsjett på kr. 
100 000,-, som er kanalisert gjennom Målselv kommune til Midt-Troms museum, som skal lede 
registreringen. Målselv Historielag har sagt seg villig til å være behjelpelig med dette. Første samarbeidsmøte 
ble avholdt i Midt-Troms museum sine nye lokaler 4.februar. 

Grunnlovsmarkering i Målselv  

Søndag 31. august feira Målselv kommune grunnloven vår. Det ble gjort med ei festhelg i og rundt 
Istindportalen. Lag og foreninger var invitert til å delta/bidra ved markeringen. Målselv historielag innviet 
den nye rollupen produsert av abcGrafisk. Den ble et blikkfang ved inngangen til Istindportalen. Laget hadde 
fått det ærefulle oppdrag å ta i mot stortingspresident Olemic Thommessen da han ankom i veteranbil 
sammen med ordfører Helene Rognli. Hele styret var festpynta i bunader/Målselvgensere. Laget hadde 
utstilling av lokalhistoriske bøker og en skrivelse om målselvnepa, som er like gammel som grunnloven vår. 
Stortingspresidenten fikk smaksprøve av Målselvnepa og ville gjerne ha frø dersom det fantes. Elsa overrakte 
en gave fra historielaget, ei sveipa skål som Gunnar Grøtte hadde laga. Nordnorsk hestesenter var 
representert med en lyngshest som Olemic fikk lov til å mate med lokalprodusert gulrot. 

Kulturminnedagene 2014 ”Den lange reisen” 
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Målselv Historielag tok i mot tilbud fra Troms Historielag om deltaking på deres arrangement på Skjæret og 
Tennes i Balsfjord. 18 personer var med på bussturen til Skjæret da Riksantikvaren foretok fredning av fjøsen 
til Henrik Larsen. Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et bygningshistorisk minnesmerke 
over bonden Henrik Larsen valgt som representant fra Finnmarken amt til Stortinget i 1814. Etterpå var det 
vandring i helleristningsfeltet på Tennes med guide Marit Chruicshank. Til slutt hadde Målselv Historielag 
invitert til middag, tilberedt lokalt, i Josefvatn bygdehus. 29 stk. deltok på middagen, deriblant rep. Fra Troms 
Historielag og eierne av fjøsen som ble fredet. Forfatter og redaktør av årbok for Malangen og Balsfjord i 
mange år, Anne Bjørkli, underholdt med historier fra bøkene sine under middagen. En fin dag, med godt 
frammøte. 

Landsomfattende innsamling av livsminner 

LLH har bestemt at minneinnsamlingen fortsetter tom 01.01.2016. Mariann Nesvold har også dette året vært 
kontaktperson vedr. innsamling her i Målselv. Det er kommet inn få livsminner dette året. LLH vil også gjerne 
ha stoff fra samer/kvener og personer med innvandrerbakgrunn. 

Skolehistoria – Høgtun 

Prosjektgruppa som nå består av Vidkunn Haugli, Audhild Olaisen, Elsa Nymo og Odd-Inge Larsen (sekr.) har 
dette året jobba med bilder til historia og teksting av bilder. Gamle bilder er etterlyst, men uten respons. 
Gruppa regner med å være ferdig med billedstoffet våren 2015. Det passer godt dersom historia kan 
presenteres som en del av kultur/krigsminneprosjektet. Regjeringen har gått ut med oppfordring til 
kommunene om å være særdeles aktiv dette året med innsamling/registrering av krigsminner.  

Krigsminnelandskap Troms 1940 – 1995 

27.mars inviterte styret 5 personer fra Finnsund/Heggelia til å fortelle/vise bilder fra sine opplevelser fra 
2.dre verdenskrig. Dette som en begynnelse på innsamling av krigsminner. I des. 2014 er diverse personer 
intervjuet om deres opplevelser under og etter krigen. 

25 juni ble det gjennomført ei vandring i krigsminner rundt Bardufoss videregående skole i Sundlia. Etter 
vandringa var deltakerne med på Work-shop i registrering av krigsminner m/prosjektleder Anders Hesjedal 
og Bente Nordhagen fra Troms fylkeskommune. 

17. sept. deltok Oddlaug Lakseide og Frank Nygård på ei ressursgruppe-samling i Gratangen i regi av 
Kulturetaten, Troms fylkeskommune. På samlinga møttes historielag fra Gratangen, Salangen, Storfjord og 
Målselv for å utveksle erfaringer og lufte problemstillinger. 

Temakveld med fokus på 2. verdenskrig ble arrangert i Istindportalen 12. februar i etterkant av årsmøte. 

Morten Kasbergsen fortalte og viste bilder fra sin samling av krigsbilder fra Bardufoss. Rønning Tollefsen viste 
kortfilmen om Magne Solheim som arresterte Rinnan. Han fortalte og viste bilder som krigsmaleren Ernst 
Vollbehr hadde laga. Til slutt viste Odd-Inge Larsen bilder fra ”Filmstelle Moen”.  

Det var stor oppslutning om denne temakvelden, halve storsalen var fylt med historieinteresserte. 

Foredraget ”Da krigen kom til Nord-Norge” ble arrangert 26.november i samarbeid med biblioteket. 
Journalist Asbjørn Jaklin var foredragsholder for en fullsatt Blackbox. 

Målselv Historielag var vertskap for Troms Historielag sitt årsmøte 14. og 15.mars på Rundhaug Gjestegård. 
Dag 2 starta med busstur i Målselv sitt ”krigslandskap” med historiker Vidkunn Haugli som guide. 

8.mai var det foredrag om krigen i Blackbox i samarbeid med Forsvaret. Alf Jakobsen var foreleser. 

Etter planen skal prosjektet krigsminnelandskap avsluttes i 2015 med populærvitenskapelig rapport. 

Bardufossfangenes minnefond 
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Stiftelsen” Bardufossfangenes minnefond”, oppretta av politiske fanger på Bardufoss i 1946 i takknemlighet 
for hjelpen fangene fikk fra befolkningen i Troms fylke 1944/45 er bestemt avviklet. 

MH har påtatt seg å forvalte gjenstående midler, kr. 43 000. Stiftelsesstyret ønsker at pengene skal bidra til å 
gi nye generasjoner direkte og bedre kjennskap til skjebnen til de norske og utenlandske krigsfangene på 
Bardufoss. MH har fått gehør for at pengene skal gå til utarbeidelse av informasjonstavle. Tavla skal følge 
minnebautaen over russiske krigsfanger på Rustahøgda. I forbindelse med utbygginger ønsker vi bautaen 
flytta til elveparken ved Andselva. 

Nye veinavn i Målselv 

På forespørsel fra kommunen leverte MH forslag til nye veinavn i området fra Bardu grense – Heggelia – 
Bardufoss - Fossmoen – Andslimoen. Vi fikk gehør for følgende forslag: Ole Krogsengs veg, adkomstveg til 
Fagerlund boligfelt, Ingeborgs veg i Fossmoen boligfelt m.fl. Forslaget på Vidkunn Hvedings veg, i Fossmoen 
boligfelt ble ikke tatt til følge. 

Høring i navnesak knyttet til adressenavn i Målselv kommune 

I forbindelse med adresseprosjektet i kommunen ønsket Kartverket å få fastlagt skrivemåten for en del 
stedsnavn/bruksnavn. MH svarte på høringen.  

Medlemmer   

57 personer har betalt medlemskontingent. Det er en økning på 5 fra forrige år. 

Sluttord 

Dette har vært et aktivt og spennende år for laget. Styret takker medlemmene for engasjement. Vi takker 
spesielt Rita Kramvig fra biblioteket og Stig Magne Hagen fra Forsvaret for samarbeid om 
temakvelder/foredrag.  Takk til Midt-Troms museum for lån av møtelokaler. Vi takker også til vår ordfører 
som støtter arbeidet vårt. Det varmer.  

Bardufoss 10.02.2015    

For styret, Elsa Nymo, nestleder 

Årsplan Målselv Historielag - 2015 
Tema for neste års kulturminnedager er: Nabolag: mennesker, kulturminner, historie. 

Kulturminnedagene 2015 blir lørdag 12. til søndag 20. september.  

I år vil vi oppfordre alle arrangører til å fokusere på sitt eget nabolag med dets historie, mennesker, 
aktiviteter og fysiske kulturminner. Det å kjenne sin helt lokale historie er viktig både for personlig identitet 
og lokalsamfunn. I hverdagen glemmer man fort skattene i nærmiljøet, og vi ønsker at Kulturminnedagene 
skal være en anledning til å vise dem fram. 

Litt om mulighetene som ligger i dette temaet: 

– Det er mange frivillige organisasjoner som har sitt virke i nabolag landet rundt. Kulturminnedagene i 2015 
kan være en anledning til å vise fram alle de lokale organisasjonene og deres historie. Kanskje kan noen av 
dere ta initiativ til at alle organisasjonene kan ha stands på torget eller grendehuset en dag under 
kulturminnedagene? 

– I 2015 er det Friluftslivets år. Fokusområder i FÅ15 I 2015 er nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner. Vi vil slå 
et slag for de gode opplevelsene i nærmiljøet som kombinerer frisk luft og kulturarv. 
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– 2015 er også Det europeiske år for industriell og teknisk kulturarv. Hvilke historiske spor finner vi i 
nabolaget etter lokalt næringsliv og industri? 

– Nabolaget har også en infrastruktur for transport og samferdsel. Det kan være både veier, jernbane, trikk, 
ferjer og andre ferdselsårer. Hva med den gamle rutebussen som gikk i gata her vi bor? 

– I alle nabolag vil det være folk som har kommet flyttende til. Disse må trekkes med i nabolagets historie og 
i den lokale kunnskapsoverføringen. Kulturvernet skal være en inkluderende bevegelse! 

LLH har utvidet fristen for å samle inn livsminner fra personer født før 1950.  
 

Aktivitet Tid - Frister Tema 

Friluftslivets år Juli 
 

Maursundlinja 

Kulturminnedagen  12.- 20.10 
 

 

Målselvkalendenderen  
 

 

Skolehistorie - Høgtun 
 

  

Minneinnsamling 
 

t.o.m. 30.12.2015  

Kulturminneplan - kommunen 
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Regnskap
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Forenklet balanserapport 

 

Revisjonsrapport 

Kopi av denne ikke mottatt enda. 


