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MÅLSELV HISTORIELAG – REFERAT ÅRSMØTE 2017 

REFERAT FRA ÅRSMØTE ONSDAG 15. FEBRUAR 2017, ISTINDPORTALEN KL 17:30 – 18:30, 
Tilstede: 22 stk. møtte til årsmøtet, 80 stykker til temakveld etter årsmøtet. 

 

1. Valg av møteleder, godkjenning av innkalling, valg av referent og to til å underskrive protokoll  
a. Valg av møteleder. Frank Nygård valgt 
b. Valg av referent. Mariann Nesvold valgt 
c. Valg av to til å underskrive protokollen. Torill Brandmo og Berit Kvammen valgt 
d. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent 

2. Årsmelding 
a. Årsmelding (vedlagt) v/ Leder Oddlaug Lakseide ble lest opp.  

Enstemmig godkjent. 
3. Revidert regnskap 

a. Revidert regnskap (vedlagt) og revisjonsrapport v/kasserer Tor Kvammen ble 
gjennomgått.  
Enstemmig godkjent. 

4. Valg i henhold til §5 
a. Innstilling (vedlagt) v/ Leder valgkomite Audhild Aune.  

Enstemmig godkjent. 
5. Kontingentfastsettelse  

a. Styret foreslår å øke kontingenten fra kr 200 til kr 300. Alle medlemmer vil få en 
Målselvkalender levert gratis til sin postadresse. Familiemedlemmer betaler kr 200. 
Forslaget enstemmig godkjent. 

6. Innkomne forslag  
a. Styret foreslår å skifte ordlyden i §9 i vedtektene til: Styret foreslår og velger 

æresmedlemmer. (tidligere var det årsmøtet som gjorde dette).  
Forslaget enstemmig godkjent. 

7. Aktivitetsplan for 2017/2018 
a. Aktivitetsplan (vedlagt) v/ leder Oddlaug Lakseide lest opp.  

Enstemmig godkjent. 
8. Budsjett for 2017/2018 

a. Budsjett (vedlagt) v/styremedlem Odd-Inge Larsen.  
Enstemmig godkjent. 

 

 

 

______________________   ______________________   ______________________  
Mariann Nesvold     Torild Brandmo     Berit Kvammen 
Referent 

Vedlegg: 

• Årsmelding 

• Revidert regnskap 

• Valgkomiteens innstilling 

• Aktivitetsplan for 2017/2018 

• Budsjett for 2017/2018 
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Målselv Historielag – Årsmelding 10.2.2016– 15.2.2017 

Styrets sammensetning i perioden 

Oddlaug Lakseide, leder       

Mariann Nesvold, styremedlem      

Frank Nygård, styremedlem       

Elsa Nymo, styremedlem       

Odd-Inge Larsen, styremedlem        

Varamedlemmer: 

1. Audhild Olaussen  

2. Aud Brustad   

3. Oddbjørn Njøs  

Kasserer: 

Tor Kvammen - Kasserer er ikke medlem av styret 

Revisorer: 

Ivar Halvorsen  

Tor Lyngås 

 

Valgkomite: 

Audhild Aune   

Karl Magne Hasvold  

Ingrid Hole   

Administrasjon 

Det er avholdt 9 styremøter. Fast møtested har vært Midt-Troms museum (MTM). Et møte er avholdt 
på Bardufoss Høgtun vgs. Vara er innkalt til alle møter.  

Laget er medlem i Landslaget for lokalhistorie (LLH) og har mottatt 5 eksemplar av Lokalhistorisk 
magasin og 1 eksemplar av Heimen.  Laget er medlem av Troms Historielag (TH) hvor Oddlaug er vara 
til styret. Odd-Inge og Frank var delegater på TH`s årsmøte, Finsnes Gaard, Finnsnes, 1. og 2. april 
2016. Oddlaug møtte der som vara til styret i TH. 

I Aase-prosjektet er kontrakt mellom kunstner Merete Sejersted Bødtker og MH underskrevet av 
prosjektleder og styreleder, 28.11.16. Elsa og Lars Nymo har påtatt seg det fulle økonomiske ansvar i 
Aase-prosjektet. Kontrakten er skriftlig og underskrevet av leder. 

Odd Inge har gjennomført del 2 av fotobevaringskurs for Troms Historielag på Rundhaug Hotell, 22. 
og 23. oktober. Oddlaug deltok på kurset som var en del av TH`s samling for styremedlemmer i lokale 
historielag. 

Etter at hjemmesiden www.malselv.historielag.org  ble utsatt for hacking har laget vært uten siden i 
høst. Takket være Odd Inge, hans kompetanse og pågangsmot kan vi nå vise til ny hjemmeside 

http://www.malselv.historielag.org/
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www.malselvhistorielag.no. Denne bygges opp med tekst-, bilde-, film- og lydfiler. Verdifull 
lokalhistorisk dokumentasjon som tilfaller laget i form av gaver eller hentes inn på andre måter 
gjøres her tilgjengelig for alle.  Siden benyttes og til å informere om forestående og gjennomførte 
arrangement.   

Bildegruppen «Målselv Historielag - Gamle bilder» på FB har 786 medlemmer pr 26.01.2017. Det er 
102 flere enn forrige år. 

MH bidro i samarbeid med MTM, Norske reserveoffiserers forbund – Midt-Troms (NROF), 
Brigadeveteranforbundet og Operasjonsstøtte Hæren ved Tirpitzforedrag, Istindportalen, 27.4.16 

Elsa Nymo og Audhild Olaisen representerte både Kunstklubbben og Historielaget gjennom 
omvisning og salg av Høgtunbøker og Aasebøker under Kunstklubbens utstilling på Trollhaugen april 
2016, ”Kunstskatter fra Målselv”. Inntekta av kafesalg, kr. 3000,- gikk til Aase-prosjektet.  

Elsa har deltatt på ett møte om etterbruk av Høgtun. På møtet ble Høgtunboka et sentralt 
dokument.  

I Lokalhistorisk magasin nr 1/2 2016 var det et to siders innlegg 
v/Elsa Nymo  vedr. Høgtunhistorien.  Tittel: ”Fra håndverks- og husflidsutdanning til frivillig 
tradisjonsbevaring”. I samme magasin presenterte Odd-Inge Larsen:”Målselv fyller år”. Et innlegg 
om jubileringsfeiringa på Rundhaug Gjestegård.  

Målselv bibliotek og MH har samarbeidet ved forfatterbesøk: 

28.11.16, Asbjørn Jaklin: Brent jord 

MH, stilte med stand under årets Fossmodager 6. og 7. august. Her promotertes i hovedsak Aase-
prosjektet. Høgtunboka, Maalselvdalen og Målselvkalenderen ble tilbudt for salg. 

I juni plantet Frank og Oddlaug et nord-norsk tuntre, rogn, ved MTM i Sundlia. Gave fra laget til 
museet i forbindelse med deres flytting i 2015.  

Aktiviteter 

Årsmøte med temakveld  

Årsmøtet ble avholdt på stiftelsesdato 10. februar. De første 30 år i lagets historie ble markert med 
flagg og festkake før foredrag. 

Tema - foredrag: Mord, mytteri og krigsforbrytelser 

Tore Figenschau fortalte om krigen i Storfjord basert på egen bok. En rystende beretning om 
krigsforbrytelser, fangeleirer og massegraver, men også om motstandskamp og grenseloser.  

Kulturkonsulent Maria Figenschau informerte om registrering av krigsminner og arbeidet med 
kulturminneplan som del av Storfjord kommunens planarbeid. I løpet av de siste tre år var det 
kartlagt over 650 store og små minner etter andre verdenskrig. Kulturminnene finnes i databasen 
www.kulturminnesok.no. 

Ca. 60 personer møtte. 

Feiring av lagets første 30 år 

11. mars var 36 personer samlet til feiring. Vidkunn Haugli, Ole Nygård, Kjartan Stenvold og Erik Myre 
fra lagets 1. styre sammen med leder Elin Myre fra LLH og leder Arnhild Lindholm fra TH kastet ekstra 
glans over markeringen. Å være på Rundhaug Gjestegård der laget hadde sitt oppstartmøte var 
naturlig og ga den beste ramme. Målselv Spelmannslag bidro med slåtter fra dalen og Roald 
Renmælmo formidlet historie om instrumentmakeri før i tida. Vi fikk røykalaks og polsk flatbrød til 

http://www.malselvhistorielag.no/
http://www.kulturminnesok.no/
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forrett, reinsdyrsteik til hovedrett og panacotta pluss sjokoladekake med bær til dessert. Alt servert 
fra et internasjonalt kjøkken.  Det ble taler og sang. Kveldens par var Rønning og Vidkunn som 
formidlet skjemt med en anelse alvor, fra bygda. Elvekari, i Rigmor Sagmo Lundbergs skikkelse, 
lokalhistorisk overraskelse, kom innom og lurte på om vi hadde ete vinterstanning…  Kvelden styrket 
lagfølelsen. 

Aase-prosjektet 

I januar 2016 tok Målselv Historielag kontakt med Målselv kommune v/ordfører for å initiere til 
samarbeid om prosjektet. Enhetsleder for kultur og idrett Asbjørg Utby ble kommunenes 
representant. Lisa Gay Bostwick fra MTM er samarbeidspartner fra museet, der monumentet skal 
stå.  

Planen for finansiering følges. Første arrangementet ble en flott konsert i Målselv kirke hvor alle 
korene i Målselv deltok. Inngangspenger + start på kronerulling ga oss en inntekt på kr. 50.000,-
. Etter søknad til kommunen fikk vi innvilget kr. 100.000,-. Prosjektleder har søkt om støtte fra 
Sparebank 1 og Troms Fylkeskommune. Kr. 150.000,- ble innvilget fra Sparebank 1 etter 2. gangs 
søknad. Vi fikk avslag fra Fylkeskommunen. Ny søknad er sendt i 2017. Det ble mange avslag på 
søknader som er sendt, bl.a. fra Kulturdepartementet og fra Riksantikvaren. Men mange lokale har 
respondert på søknad slik at vi har fått inn store beløp fra Coop Nord, Storegga, og mange 
privatpersoner. Små og store bidrag har pr. dato gitt kr. 500.000,-!  

Kunstner har fått utbetalt 1/3 av monumentets totale kostnad som er på 1 mill. kr. Kunstneren er i 
gang med modellering av portretter (hoder) i sitt atelier i Trysil.  

Høgtunhistorien  

MTM har vært behjelpelig med lån for å få trykt Høgtunhistorien. Lånet er nå 
tilbakebetalt. Prosjektleder Elsa Nymo har sendt bøker til mange tidligere elever på Høgtun. 
Husfliden Bardufoss og Gullgruva på Olsborg er salgssteder for boka. Fra februar 2017 kan boka også 
kjøpes fra MTM sin nettbutikk.  

Bardufossfangenes minnefond 

Det er bestemt at laget skal benytte overførte penger fra fondet til produksjon av 
undervisningsopplegg. 

Frank, Audhild og Oddlaug besøkte Narviksenteret 15. mars. Vi ble mottatt av direktør Eystein 
Markusson som viste oss rundt i nymuseet. Det nye Narvik krigsmuseum ble offisielt åpnet 22. august 
2016. Historiker Michael Stokke og pedagog Elena Badina tok imot oss og delte sine erfaringer med 
produksjon av undervisningsopplegg, elevhefter om Krøkebærsletta og Beisfjord fangeleirer. I 
etterkant har vi mottatt kostnadsoverslag for produksjon av elevhefter om Bardufossfangene, ca kr 
300 000 (vi fikk overført kr 42.000) . På forespørsel om hjelp til å søke midler har vi mottatt forslag på 
prosjektbeskrivelse fra Elena. 

Styret jobber med å finne egne medlemmer, personer fra målgruppa i målselvskolene og personer i 
foreninger knyttet til Forsvaret for å sette sammen arbeidsgruppe.  Målgruppa v/rektor Børre Krudtå 
mener vi må samle ressursene digitalt, tilby et tids- og stedsuavhengig undervisningsopplegg. 

Ny plassering av minnesmerket/bautaen over russiske fanger er fulgt opp mot rektor Børre Krudtå, 
medlem av nyskolens utsmykkingskomite. Kommunen er kontaktet gjennom Asbjørg Utby, 
enhetsleder for kultur og idrett, for å minne om ansvaret for ny plassering av bautaen.   

Kunnskapsløft i kulturminneforvaltningen 

Gjennom prosjektet ”Kunnskapsløft i kulturminneforvaltningen (KIK)” oppfordret Riksantikvaren 
fylkeskommunene til tettere samarbeid med kommunene i den hensikt å få bedre kunnskap om egne 
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kulturminner. Laget har kartfestet, dokumentert med bilder og tekst  totalt 13 kverner, stamper, 
sager og møller. Dette er levert prosjektet i 2016 iht Samarbeidsavtalen mellom MTM og MH.  Lovet 
bidrag, kr 10 000, er ikke mottatt. 

Kulturminnedagene 2016  

Årets tema var: Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Kulturvernforbundet ønsket å 
løfte frem menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte 
opplevelser knyttet til vår kulturarv. Laget samarbeidet med konservator Kjartan Gran ved MTM om 
markedsføring av arrangement. MTM inviterte til åpen dag fredag 15. september. Roald Renmælmo 
benyttet sommeren 2016 MTM som læringsarena for «sine» bachelorstudenter i Tradisjonelt 
bygghåndverk og teknisk bygningsvern, NTNU. Publikum kunne her se ulike påbegynte lafteteknikker, 
laftekasser, og få svar på spørsmål fra konservatoren. Kristian Moldenæs tilbød foredrag om 
registrering av kulturminner i Målselv.  

17. september markerte vi Kulturminnedagene ved besøk av gamle bygninger. Kunnskapsrike 
kulturvernere fant vi i lag og foreninger, i Forsvarsbygg og i museet. Stor interessen for bygningsvern 
fant vi og hos privatpersoner som eier bygninger av spesiell verdi for vår lokale kulturarv. 20 personer 
tok imot tilbudet om «Guidet busstur – vi besøker gamle bygninger». Harald Kongsli, Sagelvvatn, 
fraktet oss trygt på strekningen Heggelia – Løvhaugen – Klasrommet – Maukstadmoen leir – 
Øverbytunet – Solvang – Kongsvolltunet.  

Guider var Vidkunn Haugli, Audhild Olaisen, Lars Erik Løvhaug, Stein Hugo Ingebrigtsen, Arvid og Kjell 
Arve Elvevold og Kristian Moldenæs. Flott vertskap som serverte oss middag på Øverbytunet var 
Øverbygd Husflidslag og kafevert i Kongslistua var Rigmor Lyngås. Siden vi var oppe i bygda var det 
naturlig og stemningsfullt å avslutte turen med allsang, Arne Lyngås sin Målselvdalen på 
Kongsvoldtunet.  

Målselvkalenderen 

Målselvkalenderen 8. årgang, ble produsert av Odd-Inge Larsen og trykket av abcGrafisk. Opplag 600. 
Tema: Bygninger i Målselv. Bjørn Bygg AS takket ja til tilbud om profilering knyttet til arbeidet med 
renovering av befalsmesse og velferdsbygg i tidligere Maukstadmoen leir, nå Skjold leir. Som 
gjenytelse fikk laget kr 10 000.  

«I Skjold leir er deler av bygningsmassen og leirstrukturen fredet ved forskrift av 6. mai 2004 som 
oppfølging av Landsverneplan for Forsvaret (2000). Velferdsbygget er i henhold til 
fredningsforskriften fredet, og fredningen omfatter både eksteriør og interiør. Velferdsbygningen er 
tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og ferdigstilt i 1956. Bygget er et av 
25 bygg som er fredet i tilknytning til leiren. I Landsverneplanen heter det at Maukstadmoen (Skjold 
leir) også har betydning i arkitekturhistorisk sammenheng. Utformingen av bygningene er meget 
karakteristisk for perioden både med hensyn til hovedform, materialbruk og detaljering.» 
(http://www.forsvarsbygg.no/arkiv/2013/restaurering---oppgradering-av-velferdsbygg-og-kino 

20 bedrifter forhåndskjøpte 190 stk kalendre. Ordfører, Nils Foshaug, skrev forord. 

Overskudd 7. årgang er, kr 27 750. Noe vi er fornøyd med. 

Medlemmer   

71 personer har betalt medlemskontingent. Det er en økning på 9 fra forrige år. 

Sluttord 

Et nytt, aktivt og spennende år for laget er omme. Styret takker medlemmene for engasjement. Vi 
takker Rita Kramvig fra biblioteket for samarbeid ved aktivitet i Istindportalen. Takk spesielt til Midt-
Troms museum for lån av møtelokaler og samarbeid. Vi takker ordfører som støtter arbeidet vårt.  

http://www.forsvarsbygg.no/arkiv/2013/restaurering---oppgradering-av-velferdsbygg-og-kino
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Bardufoss 10.02.2017    

For styret, Oddlaug Lakseide, leder 

  

Revidert regnskap v/kasserer Tor Kvammen 
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Valgkomiteens innstilling v/leder valgkomite Audhild Aune 
 

  



Side 9 av 9 

Aktivitetsplan 2017/2018 v/leder Oddlaug Lakseide 

 

Budsjett 2017/2018 v/styremedlem Odd-Inge Larsen 

 


