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Lagets arbeid  i 2019 

 
Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet 36 saker. Vararepresentantene har vært innkalt 

til alle styremøter. Styret m/vararepresentanter har deltatt aktivt i arbeidet, som i hovedsak har 

vært oppfølging og videreutvikling av allerede planlagte og igangsatte prosjekter og i h.h. til 

årsplan for 2019. 

Lagets formål er å fremme interessen for lokalhistorie, slektshistorie og kulturvern. Laget skal 

samarbeide med andre lag og foreninger for å ivareta alt som har betydning for Målselvs 

historie, og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. (vedtektene § 1)   

 

Styrets arbeid har derfor i perioden konsentrert seg om årsplanens hovedaktiviteter: 

 

(1) Kulturminnedagene 7.-15. september. 

(2) Utgivelse av Målselvkalenderen 2020. 

            Målselv Historielag 

Årsmelding 28.02.2019 - 18.02.2020  
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(3) Kartlegging og dokumentasjon av krigshistoriske kulturminner. 

(4) Produksjon av undervisningsmateriell knyttet til «Historisk speil - krigsfanger i 

Målselv». 

(5) Bokproduksjon. Bardufoss videregående skoles historie 1946-2018. 

(6) Temakvelder.  

(7) Søknader om økonomisk støtte til igangsatte prosjekter. 

 

Administrering og koordinering av årsplanens mange aktiviteter har vært fordelt mellom 

styrets medlemmer. Arbeidet har vært tidkrevende, og satt store krav til styremedlemmenes 

innsats.   

 

    

Årsmøte for 2019 

  
Forrige årsmøte ble avviklet i Midt- Troms Museums lokaler den 28. februar 2019. Her møtte 

16 av 64 betalende medlemmer. Årsmøtets temakveld med fokus på restaureringen av 

Alapmosetra ble utsatt til 20. mars. Årsmelding og regnskap vitnet om stort engasjement over 

et bredt virksomhetsfelt. Til årsmøtet var det ikke innkommet forslag til behandling.    

Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent uten merknader. Den foreslåtte 

aktivitetsplanen for 2019 ble enstemmig vedtatt.  

 

I det følgende blir aktivitetsplanens hovedtemaer og aktiviteter i 2019 fram til 19.02 2020 

omtalt. 

 

 

Kulturminnedagene 7.- 15.september 2019  

 

Kulturminnedagene 2019 hadde «Framtidens kulturarv» som tema. Markeringene hadde 

som mål å skape lokal, nasjonal og internasjonal tilhørighet. Formålet var å øke den kollektive 

bevisstheten rundt våre nasjonale og felles europeiske historie, og å skape forståelse og 

interesse for kulturminner og kulturmiljøer lokalt og nasjonalt. Dagen markeres over hele 

Europa. 

Spørsmålet om hvordan kulturminnedagene skulle feires i Målselv ble drøftet på styremøte 

13. mars. Målselv spelemannslag hadde invitert historielaget til medvirkning i lagets 70-

årsdag 31.08. Det ble så enighet om å slå sammen kulturminnedagen og 70-årsdagen til en 

felles, innvandrings-/musikkhistorisk reise i Målselvdalens kulturlandskap, hvor våre nye 

landsmenn gjennom flyktningkontoret ble invitert med. Flere familier meldte seg på turen. Til 

sammen 18 eritreiske og etiopiske voksne og barn ble med på feiring og reise i dalens 

kulturlandskap. De gav kulturminnedagen en «internasjonal og lokal kulturnærhet» slik 

målsettingen er for kulturminnedager. 

 

En reise i Målselvdalens kulturlandskap. 

”Bussring” ble leiet inn, og stilte med 50-seters buss. Turen gikk fra Bardufoss sentrum 

kl.12.00, innom Kirkesdalen og videre opp til Øverbytunet hvor vi ankom kl. 15.30. Før 

bussavgang var det mange frammøtte til stede ved Johan Nymo-huset i Jørnlia. 

Spelemannslaget hadde åpningskonsert og Guri Nymo fortalte om sin pappa, spelemannen 
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Johan Nymo. Det ble spilt slåtter som Johan hadde samla. Spelemannslaget spilte lokal 

folkemusikk utafor Husfliden, før bussavgang til Kirkesdalen. Vidkunn var guide i 

innvandringshistorie under hele turen og Guri Nymo og Roald Renmælmo spilte slåtter på 

fele som hadde sin opprinnelse fra stedene vi kjørte forbi. 

Det var lunsj-stopp på Liland i Kirkesdalen, hvor spelemannen Olaf Bøasæter en gang bodde.  

Terje Foshaug ga her en musikkhistorisk orientering, før historielaget og spelemannslaget 

diska opp med god mat og drikke. Oddlaug og Inger hadde stekt potetkaker av gulløye fra 

Målselv. Til pålegg kunne en velge mellom sjørost iblanda spekepølse (laga av Oddlaug) eller  

rabarbrasyltetøy som Inger hadde laga. Oddlaug hadde også brygga lettøl og laga mjødurtsaft. 

Spelemannslaget stilte med gode skuffekaker. Gårdens nåværende eier hadde forberedt 

besøket på tunet, og i det fine været ble det en god opplevelse med lunsj og musikk ute i det 

fri. 

Siste stopp var Øverbytunet, heimplassen til spelemannen Hans Julius Øverby. Han ble født 

for 150 år sia og i stua var det bevart et 150 år gammelt trø-orgel. Mariann Torset bidro med 

musikkhistorie og trakterte også orgelet. Det ble konsert og mer musikkhistorie. En etiopisk 

familie ga et flott bidrag med sitt lands musikk og danseopptreden, ikledd landets 

folkedrakter.    

Venneforeninga for Øverbytunet serverte nydelig mat. En kunne velge mellom lapskaus og 

bacalao. Kaffe og gode kaker av mange slag som dessert. 

Takk til Målselv spelemannslag for et godt gjennomført arrangement i lag med historielaget. 

 

Temakveldene  
 

Laget har i 2019 arrangert to temakvelder, Restaureringen av Alapmosetra  onsdag 27.mars og 

om hærføreren Otto  Ruge 25. september.  

 

Restaureringen av Alapmosetra 

Grunneier Morten Tomter presenterte prosjektet og la særlig vekt på den lokalhistoriske 

kulturverdi arbeidet representerte, og det ansvar grunneiere har i vernesammenheng. 

Tradisjonshåndverkerne Magne Kleveland og Pål Sneve Prestbakk dokumenterte og illustrerte 

de håndverksmessige utfordringer i lafte- og bygningsteknikk som de måtte løse. Et rikt 

billedmateriale fra start til fullført restaurering illustrerte bedre enn ord den formidable innsats 

som kreves i slike prosjekter.  

Om lag 40 tilhørere var møtt fram.  

 

Hærføreren Otto Ruge 

Temakvelden 25.september foredro professor Tom Kristiansen over General Ruge og Hærens 

overkommandos tilhold på Nordmo gård våren 1940. Tom Kristiansen la særlig vekt på 

Ruges rolle som hærfører og reformator av  norsk forsvarsstrategi.  Historisk Institutt har 

tidligere, (2018), formidlet forskningsresultater fra dette tidsrommet knyttet til 

krigshandlingene i vårt lokalmiljø. Lokalt har spørsmålet hvor overkommandoens/Ruges 

arkiv ble av etter at det ble brakt ut av Kirkesdalen våren 1945, hatt stor interesse. Arkivet 

skulle angivelig ha blitt fraktet fra Nordmo til Kirkesdalen og gjemt der fram til 1945 da det 

ble fraktet til Tromsø og angivelig overlevert General Ruge/Hærens overkommando.  
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Arkivets historiske materiale er til nå ikke identifisert. Hva skjedde, og hvilke konsekvenser 

kan forsvinningen ha hatt for vår oppfatning av kapitulasjonsvilkårene, var temakveldens 

andre hovedspørsmål?  Dette spørsmålet mente Tom Kristiansen var umulig for forskningen 

å si noe eksakt om. Det har opp gjennom årene vært en del spekulasjoner uten at noe håndfast 

har kommet ut av saken, mente Kristiansen, som i hovedsak presenterte  hovedlinjene i boka 

si, Hærføreren Otto Ruge, som utkom høsten  2019.  

 

Om lag 40 publikummere møtte denne kvelden.   

 

 

Målselvkalenderen 2020 
 

Tema for 2020, som var lagets 11. utgave av kalenderen, var «Gamle skoler i Målselv». 

Følgende skoler ble valgt ut: Målsnes og Eidet, Holmen, Møllerhaugen, Storjord, Moen, 

Rognmo, Fagerlidal gamle skole, Istindli, Nordmo, Nedre Kirkesdalen, Dividalen og Rostadal 

skole. Vi er kjent med at det har vært over 20 skolekretser i kommunen, så det var mange som 

ikke fikk plass i denne kalenderen.  

Ansvarlige for arbeidet har vært Oddlaug Lakseide og Kari Kvisle, med Kari Kvisle som 

hovedansvarlig. Odd-Inge Larsen har gjort en stor jobb med bildene, både skanning og 

bearbeiding.  

Om valg av trykkeri: Laget innhentet pristilbud fra flere leverandører.  Styret besluttet 28. 

august å bruke trykkeriet RenessanseMedia, som var  betydelig lavere i pris enn ABC grafisk. 

LLH (Landslaget for lokalhistorie) har framforhandlet avtale med RenessanseMedia på vegne 

av alle medlemslag i Norge. Fra flere hold kom det nå protester mot å forbigå lokalt 

næringsliv, og flere av bedriftene som tidligere har annonsert og forhåndsbestilt kalendre, 

ville ikke annonsere om laget ikke støttet opp om stedets lokale trykkeri. Etter møte med leder 

for ABC grafisk, besluttet styret i møte 3. oktober likevel å bruke dette trykkeriet, og til 

samme pris som i 2018. Laget kom nå i tidsnød m.h.t. å ferdigstille kalenderen, og innså at det 

ville bli en del praktiske problemer, med bl.a. korrektur, ved å bruke eksternt trykkeri som 

opprinnelig bestemt.  Styret  reduserte nå antall  fra 600 til 500 kalendre. 

ABC-grafisk skal ha ros for godt samarbeid, oppfølging og veiledning under arbeidet med 

kalenderen. Resultatet ble et produkt med god «look».    

Fordeling og salg av kalendre: Styret fordelte kalendre til alle betalende hovedmedlemmer 

av laget, samt de som hadde bidratt med tekst og/eller bilder. Styret fordelte også kalendrene 

til de bedriftene som hadde bestilt på forhånd, dette utgjorde 205 kalendre, til 24 bedrifter. 

Forhåndssalget var økt fra 18 (2019-kalenderen) til 24 bedrifter. Historielaget hadde stand på 

Rundhaugmartna’n, og laget hadde salg på Coop Extra, Bardufoss og Coop Prix, Olsborg. 

Videre ble det solgt kalendre på Husfliden, Gullgruva og hovedbiblioteket.  Totalt er det 

fordelt og solgt ca. 440 kalendre.  
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GPS- merking av krigshistoriske kulturminner 
        

Sommeren og høsten 2019 GPS-merka prosjektgruppa sammen med tidsvitner  to 

krigsfangeleirer og Haraldhaugen krigskirkegård i Øverbygd, fangeleiren i Høgskarhus i 

Dividalen, og to krigsfangeleirer på Moen. I tillegg registrerte laget to tyske fjellanlegg på 

Andselv og et påbegynt tysk huleanlegg på Buktamoen. Registreringsarbeidet vil fortsette i 

2020.    

Prosjektgruppa er nå i gang med å systematisere innsamla materiale og å få det lagt ut på  

digital plattform, pedagogisk tilrettelagt for  bruk i skolen.  

 

 

Minnebautaen 

 
Målselv historielag har i 2019 jobbet videre med plasseringa av minnebautaen over russiske 

fanger. I forbindelse med  plasseringen, som  er et kommunalt ansvar, innkalte Målselv 

kommune til  drøftingsmøte 27. mars 2019.  Målselv kommune stilte med enhetsleder for 

kultur og idrett, byggesaksbehandler og planlegger. Fra Arena Bardufoss stilte prosjektleder. 

Det ble konkludert med at flytting og montering av bautaen er Målselv kommunes ansvar. 

Historielaget har ansvaret for å få laget en eller to info-tavler og montering på egnet plass i 

elveparken. I den forbindelse ble det gjennomført ei befaring (dato) sammen med 

representanter fra Målselv kommune i Krigshistorisk landskap, hvor ulike plasseringer ble 

vurdert.    

Målselv Historielag ga så tilsvar på Målselv kommune sitt høringsdokument, Gjenreisning og 

flytting av minnesteiner i Målselv. Videre framdrift i prosjektet er nå Målselv kommunes 

ansvar.  

 

Utvikling av undervisningsmateriell om 2. verdenskrig – fangeleirene på 

Bardufoss 
 

Prosjektmidler fra LLH, kr 50 000, har bidratt til delfinansiering av DKS-produksjonen 

Historisk speil – krigsfanger i Målselv. Fylkesrådet for kultur bidro etter søknad fra 

kommunens DKS-ansvarlig, med kr 40 000 til denne produksjonen.  

I april besøkte Monica Karlstad, Marit Fossen og Øyvind Frihetsli Narviksenteret sammen 

med prosjektgruppa og lagets leder Jarle Bakke. 

Ansvarlig for manus og utvikling av forestillingen har vært dramapedagog Monica Karlstad. 

DKS-ansvarlig i Målselv kommune, Marit Fossen, rådgiver Kristian Moldenæs fra Midt-

Troms museum, lærere og elever i 9. klasse ved Bardufoss ungdomsskole har bidratt til 

produksjonen sammen med lagets prosjektgruppe: Frank Nygård, Gerd Borgen og Oddlaug 

Lakseide. Elever ved Bardufoss videregående skole Vg3, Medier og kommunikasjon, har hatt 

ansvar for lyd og lys. 
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Medvirkende i forestillingen var Gunvor Kirkesjord (tidsvitne), Markus Kristiansen 

(russefange) og Kristian Moldenæs (forteller).  

 Høsten 2019 gjennomførte Bardufoss ungdomsskole eget prosjekt om Krigsfanger i Målselv 

under 2. verdenskrig hvor prosjektgruppa bidro med lokal kunnskap. Vi møtte elevene i 

klasserommet og tilbød transport av elever ved flg. vandringer: Blodvegen i Storfjord, 

fangeleirområdene i Bjørnåsen, på Høgskarhus og på Moen. Elever deltok ved GPS-merking 

av fangeleirene på Moen. En gruppe elever befarte fjellanlegg i Sundlia sammen med 

tidsvitne Ove Bergli. Her deltok fanger som arbeidskraft.   

Anne Valle Tangen lånte oss gaver Hilmar Tangen fikk av russefangene som barn. Dette ble 

til utstilling under DKS-forestillingen. Børre Fosli, oppvokst i Brandmodalen (Rognmoen), 

lånte bort originalt takkebrev fra russisk fange. Brevet er benyttet i forestillingen. 

Rapport fra elevenes arbeid er publisert i hefte. Prosjektgruppa har påtatt seg å lese første 

korrektur på lokalhistoriske fakta. Narviksenteret er forespurt og har også sagt seg villig til å 

kvalitetssikre elevarbeidene. 

7. og 8. november ble forestillingen Historisk speil – krigsfanger i Målselv vist for 70 elever i 

9. og 10. klasse ved Bardufoss ungdomsskole. I tiden 26. – 28. februar 2020 skal 

forestillingen vises for ungdomsskoleelever ved Bjørkeng oppvekstsenter og for brukere av 

Møteplassen ved Mellombygd kultur- og oppvekstsenter. Utstilling av elevenes arbeid og 

fangegaver skal vises i Målselv bibliotek, Istindportalen, februar 2020.  

 

Målet er å gjøre innsamlet undervisningsmateriell tilgjengelig via digital plattform. Vår egen 

webredaktør Odd-Inge Larsen har sagt seg villig til å tilpasse stoffet for web. Forestillingen 

Historisk speil – krigsfanger i Målselv skal filmes for å inngå som ressurs for skolene. Elever 

ved Vg 3 Medier og kommunikasjon ved Bardufoss videregående skole har påtatt seg 

filmatisering. Innsamlet dokumentasjon og nye produksjoner vil bli tilgjengelig på 

www.malselvhistorielag.no   

 

I 2019 er prosjektet etter søknad til Forsvarsdepartementet, tilført kr 40 000 til utvikling av 

web-basert undervisningsmateriell. I 2017 støttet Stiftelsen Fritt Ord prosjektet med 

kr 60 000.  

Motivasjon og pengestøtte fra LLH var døråpner for unike prosjekt i formidling av lokal 

fangehistorie fra 2. verdenskrig til alle elever i 9. og 10. årstrinn i Målselvskolene 2019/2020.  

Samarbeidet med profesjonelle har tilført prosjektet ny kompetanse. Vi har nådd målet om å 

gjøre fangehistoria tilgjengelig for dagens elever. Nå skal prosjektet sluttføres. Kommende 

generasjoner må også få denne muligheten til lokal forankring.  

 

Prosjekt «Fra Statens yrkeskurser i Målselv til Bardufoss videregående skole»  

(1946- 2018) 

Trist at vi ikke fikk ha Viggos kunnskap, humor og engasjement for målselvsamfunnet med 

oss videre. Viggo døde 23. april 2019. Vi savner han, tenker på familien. Lyser fred over hans 

minne. 

http://www.malselvhistorielag.no/
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Etter ett år uten organisert aktivitet var vår kjære redaktør Lill-Karin erklært frisk. Arbeidet 

startet opp igjen, mai 2019. Kontraktene ble gjennomgått, justert og underskrevet av redaktør, 

forfatter Vidkunn og medlemmer i arbeidsgruppa Johannes Fagerheim og Harald Gustavsen. 

Rollen som ansvarlige forfattere var delt mellom Viggo (1979-2018) og Vidkunn (1946-

1978). Kontrakten mellom skolen og Målselv Historielag var underskrevet ved prosjektstart i 

2018. Johannes og Harald tok på seg å skrive mer utfyllende, ta over oppgaver etter Viggo. I 

november ble gruppa supplert med Roar Sollied. Roar tilfører oss historie fra siste 10-år: 

Etablering av nytt bygg, sammenslåing med Høgtun og flytting fra Sundlia til Rustahøgda. 

Jarle Bakke skriver innledende kapittel som omfatter yrkesskolens utvikling i Norge som 

følge av etterkrigstidens mange skolereformer.   

Overordnet mål er å forfatte ei bok som alle tidligere elever og ansatte kan kjenne seg igjen i. 

Dynamisk disposisjon følger prosjektet. Historiene er mange og disposisjonen utvides stadig. 

I september presenterte Nye Troms og Troms Folkeblad arbeidet. Ønsket er å presentere 

elevstemmer fra ulike tider og ulike utdanningsløp. Tilbakemeldingene er ikke mange. 

Oppsøkende innsats fra gruppas medlemmer er nødvendig. 

Vidkunn besøkte Statsarkivet/Arkiv i Troms sammen med prosjektets billedredaktør Odd-

Inge Larsen i juni. 60 tidligere merkede bilder ble skannet. Arbeidet med innsamling, 

digitalisering og utvelgelse av bilder har startet.  

Prosjektet er i 2019 tilført kr 10 000 til trykking fra Fylkesråden.  

Mange skriver, og første frist for innlevering av foreløpige manus er satt til april 2020. Boka 

skal være klar for lansering desember 2020. I 2021 kan skolen jubilere for sine første 75 år! 

Hvilken gave vil det ikke være å kunne overrekke jubilanten 75 år med egen historie, viktig 

bidrag til skolens og ansattes identitet. 

 

Målselv kommunes kulturpris 2019 

 
Målselv historielag ble tildelt kommunens kulturpris for 2019 for sitt mangeårige arbeid med 

å ivareta, dokumentere og formidle lokalhistorisk kunnskap og kultur. I Målselv kommunes 

begrunnelse vises til at … Historielaget er gjennom sitt virke er en svært god ivaretaker av 

vår kulturarv. Historien vår synliggjøres på så mange flotte måter. Vi ser det gjennom store 

og små prosjekter - fra den årlige Målselvkalenderen til større prosjekter som det å reise en 

bauta over Målselv sin egen operasanger, Aase Nordmo Løvberg, på Fossmotunet. 

For Målselv kommune er historielaget et uvurderlig faglig rådsorgan og en sterk 

drøftingspart i saker som vedrører kulturhistoriske spørsmål. Historielaget bidrar ofte med 

initiativ, og engasjerer seg i saker der Målselv kommune ikke helt strekker til på egen hånd.   

 

Historielagets styre med tidligere leder Oddlaug Lakseide i spissen, mottok prisen i 

Istindportalen ved arrangementet «Målselv setter pris på» søndag  20. oktober 2019. 

 

Under Ordførerens middag på Bardufosstun ble Odd-Inge Larsen, Vidkunn Haugli og Tor 

Kvammen påskjønnet med blomster og takketale for sin innsats for Målselv Historielag.  
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Andre aktiviteter/møter/representasjoner  

Troms historielag hadde sitt årsmøte 6.- 7. april 2019  på Historisk senter, Harstad. Her møtte 

Olav Renmælmo og Jarle Bakke. Årsmøtets hovedfokus var det nasjonale 1000-årsjubilet for 

samlingen av Norge til et rike, og Nord-Norges rolle i samlingsprosessen.  

Til  LLHs landsmøte i Alta i mai valgte laget ikke å sende representanter. 

 

Målselv Historielag sendte klage til Troms Kraft Nett AS på saksbehandlingen i forbindelse 

med konsesjonssøknaden  for ny 132 KW - linje Bardufoss-Finnfjordbotn, som berører 

negativt plasseringen av russefangebautaen i krigshistorisk landskap på Andselv. Med 

utgangspunkt i Kulturminneplanen møtte historielaget v/Jarle Bakke  sammen med Målselv 

kommune Troms fylkeskommunes  kulturetat 12.desember for mulig flytting av  linjeføringen 

utenfor sentrum.  Ingen avgjørelser ble tatt. Det er et problem at Kulturminneloven ikke 

omfatter vern av kulturminner fra vår nære fortid.       

 

Frank Nygård, Gerd Karoline Borgen og Oddlaug Lakseide deltok den 2.- 4. desember på et 

3-dagerskurs i intervjuteknikk, bruk av kamera og logging av intervju, i regi av Memoar - 

norsk organisasjon for munnleg historie. Kurset ble avviklet i Midt-Troms Museums lokaler. 

 

Sluttord   
 

Lagets formål er å fremme interessen for lokalhistorie, slektshistorie og kulturvern. Laget  

samarbeider derfor  med andre lag, foreninger og enkeltpersoner. Deres medvirkning i 

historielagets arbeid muliggjør lagets sammensatte aktiviteter som spenner over et bredt 

virksomhetsfelt. Mange fortjener takk. Takk til alle medarbeidere som leverte bilder og 

tekster til Målselvkalenderen. Takk til Målselv spelemannslag og Øverbygd husflidslag for 

deres samarbeid og medvirkning under kulturminnedagen. Takk også til Arne Johansen som 

stilte til disposisjon gårdsanlegget Liland for kulturminnedagens gjester, og til Vidkunn 

Haugli som guidet oss gjennom en innvandrings-/musikkhistorisk reise i Målselvdalens 

kulturlandskap. 

 

Vi lever i internasjonaliseringens tidsalder der ulike livstiler, internett og nye teknologier 

bidrar både til distanse mellom generasjoner og nærhet mellom kulturer. Utviklingen viser 

hvor viktig historielagenes arbeid er for å ta vare på lokal kultur og til å forstå andres.  

  

 

 

Styret for Målselv Historielag, Bardufoss den 10.februar 2020 

 

 Jarle Bakke (leder) Oddlaug Lakseide, Elsa Nymo, Frank Nygård og Mariann Nesvold  
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Vedlegg: 

 Målselv historielag. Årsmøte 2020. 

Valgkomiteens innstilling: 

Styret: 

Leder: Jarle Bakke                           ( 1 år ) 

Styremedlemmer: 

Frank Nygård                                   ( 2 år, på valg 2022) 

Mariann Nesvold                            ( 2 år, på valg 2022 ) 

Elsa Nymo                                       ( ikke på valg, på valg 2021 ) 

Oddlaug Lakseide                          ( ikke på valg, på valg 2021) 

Varamedlemmer: 

1.Kari Kvisle (1 år) 

2. Aud Brustad (1 år) 

3. Olav Renmælmo (1 år) 

Kasserer: 

Tor Kvammen (1 år).  Kasserer er ikke medlem av styret. 

Revisorer: 

Tor Lyngås  (2 år, på valg 2022) 

Ivar Halvorsen (ikke på valg, på valg 2021) 

Valgkomite: 

Karl M.Hasvold,leder    (på valg 2021) 

Gerd Karoline Borgen   ( på valg 2022) 

Torild Skogstad              (på valg 2023) 

For valgkomiteen: 

Audhild Aune ( Leder)       Karl M. Hasvold    Gerd K. Borgen 
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