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Årsmøteprotokoll 2022 for Målselv historielag 
 
 
Referat fra årsmøte onsdag 23. februar 2022 i Blackbox/Istindportalen 
 
Til stede: 24 personer inklusiv styret. 
 
Leder Jarle Bakke ønsket alle fremmøtte velkommen til årsmøtet. Han gikk så gjennom det 
praktiske for gjennomføringa av møtet. 
 
Årsmøtet åpnet med følgende dagsorden kl 18:00: 
 
Sak 1/22 Godkjenning av innkalling - Vedtak: Godkjent 
  Godkjenning av saksliste - Vedtak: Godkjent 
  Valg av møteleder, sekretær, tellekorps 2stk og 2 til å underskrive protokollen. 
  Følgende ble valgt: 
  Møteleder   Olav Renmælmo 
  Sekretær/referent  Frank Nygård 
  Tellekorps 2 stk  Kari Kvisle og Rønning Tollefsen 
  Underskrivere 2 stk  Agnes Fagerheim og Lars Nymo 
 
Sak 2/22 Årsberetning for 2021 
  Leder Jarle Bakke leste den framlagte årsberetninga. Se vedlegg 1. 
  Vedtak: Godkjent 
 
Sak 3/22 Regnskap for 2021 med revisjonsrapport 

Kasserer Tone Grande Nilsen gikk gjennom regnskapet. I tillegg refererte hun 
fra revisorberetninga, der det ble anbefalt å godkjenne regnskapet. 
Se vedlegg 2. 
Vedtak: Godkjent 

 
Sak 4/22 Innkomne saker: Vedtektsendringer – Vedtektenes § 5 
  Møteleder leste opp det framlagte forslaget til vedtektsendringer. 
  Se vedlegg 3. 
 
  Alternativ 1. 

Vedtektenes § 5 beholdes uendret.  
Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Innen 
styret velges nestleder, sekretær og kasserer. 
 
Alternativ 2. 
Vedtektenes § 5 endres til følgende: 
Laget skal ledes av et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Innen 
styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Ved stemmelikhet avgjøres 
saken med lederes dobbeltstemme. 
 
Vedtak: Alternativ 2 enstemmig vedtatt. 
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Sak 5/22 Aktivitetsplan – prioriterte oppgaver 
  Leder Jarle Bakke la fram forslag til «Arbeidsplan 2022».  
  Se vedlegg 4. 
  Vedtak: Lagets arbeidsplan 2022 ble tatt til etterretning. 
 
Sak 6/22 Økonomi/budsjett for 2022 
  Budsjett for 2022 er ikke satt opp. 
 
Sak 7/22 Valg 
  Valgkomiteens leder, Gerd Borgen leste opp valgkomiteens innstilling. 
  Se vedlegg 5. 
  Vedtak: Valgkomiteens innstillig enstemmig godkjent. 
 
 
 

Årsmøtet avsluttet kl 19:30 
   
 
 
 

Etter årsmøtet og en mat-/kaffepause, holdt forfatter Jan P. Pettersen fra 
Narvik et foredrag om «Nytt lys over slaget om Narvik». Avslutningsvis ble det 
åpnet for spørsmål fra salen, der flere synspunkter kom frem. 
Etterpå var det mulig å kjøpe de tre bøkene han har utgitt. 
 
 
 
 
 

 
 
Frank Nygård   Agnes Fagerheim   Lars Nymo 
Referent 
 
 
 
 
Vedlegg: 

• Årsberetning 2021 

• Revidert regnskap/Revisorrapport 

• Forslag - vedtektsendringer 

• Aktivitetsplan 2022 

• Valgkomiteens innstilling 
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     Vedlegg 1  

Styrets sammensetning 
Jarle Bakke, leder   
Elsa Nymo, nestleder 
Frank Nygård, sekretær 
Tone Grande Nilsen, kasserer 
Oddlaug Lakseide, styremedlem 
Mariann Nesvold, styremedlem 

 
Varamedlemmer  
1. Kari Kvisle 
2. Olav Renmælmo  
3. Aud Brustad  

Revisorer:  

Asbjørg Nordmo Karlsen 
Eldbjørg Hillestad  

Valgkomite 
Gerd Karoline Borgen 
Torild Skogstad 
Siv Garles Sjåland 

 
Innledning 
Styrets arbeid har i hovedsak vært knyttet til koordinering av årsplanens hovedaktiviteter. 
De pågående pandemirestriksjonene har også dette året begrenset gjennomføring og 
aktivitet på igangsatte tiltak. Det er avholdt 14 arbeids og styremøter og behandlet 33 
saksframlegg.  Flere av arbeidsplanens aktiviteter har blitt utsatt, og framdrifta redusert. Det 
gjelder spesielt kommunens stedsvalg for minnesteinen over sovjetiske krigsfanger på 
Bardufoss, og tilhørende opplysningstavle. Samordning av Målselv kommunes og Forsvarets 
varslingsrutiner knyttet til kulturvern, har ikke latt seg gjennomføre.  Derimot ble utgivelsen 
jubileumsboka Bardufoss videregående skole – 1946-2021 en stor suksess. Årets 
kulturminnedager 4-12.sept., DIALOG ble avvikla Høgtun 18. september. Også årets 
Målselvkalender fikk god mottakelse. 
  

Årsplanens hovedaktiviteter 
 

Administrering og koordinering av årsplanens hovedaktiviteter, har som tidligere år vært 

fordelt mellom styret medlemmer slik: 

 

Bokprosjektet  

 

Målselvkalenderen Undervisningsmateriell Kulturminnedagen  

Oddlaug Lakseide 

Vidkunn Haugli 

Odd-Inge Larsen 

Jarle Bakke 

Kari Kvisle 

Mariann Nesvold 

Elsa Nymo 

Frank Nygård 

Gerd Karoline Borgen 

Oddlaug Lakseide 

Jarle bakke 

 

 

Styret/m 

varamedlemmer 
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Arbeidet medfører over år en betydelig arbeidsbelastning og setter store krav til frivillighet 
og engasjement fra den enkelte. Om Målselv historielag i framtiden skal i gang med nye 
prosjekter og, eventuelt, utvide sin lokalhistoriske virksomhet, må lagets «arbeidskraft» 
styrkes og samarbeidet utad utvides.    

 
 Medlemstallet, hjemmesiden og facebook  
Medlemstallet har i 2021 vært stabilt. Det er registrert 12 utmeldinger, og 10 nye er kommet 
til. Antallet betalende medlemmer pr. 31.12 var 81. Inn-utmeldinger skyldes i hovedsak 
flytting.  
Facebook- gruppa talte 1300 pr. 31.12, og jevnt over besøkes nettsiden av 100 
historieinteresserte daglig. Vi kan derfor registrere at interessen for lokalhistorie er god og 
stigende.  
 

 
 
 
 
 
 
Representasjoner, seminarer og studiereiser 
Olav Renmælmo og Vidkunn Haugli har representert historielaget i Målselv kommunes 

Kompetansegruppe for kulturminner. Arbeidet er særlig viktig sammenheng med hvilke 

kulturminner som prioriteres og vedtas av kommunestyret i kommunens kulturminneplan. 

Historielaget har deltatt og representert MH på Næringsforeningens Torgsalg på Andselv, 

Midt-Troms museums arrangement «Tre i Nord» på Fossmotunet, Rundhaugmartna´n og 

Bondens dag i Målselv. Kari Kvisle representerte laget på Midt- Troms Museums åpning av 

Barnemuseet, Finnsnes, mens Oddlaug møtte for MH. på Bardufoss videregående skoles 75-

års jubileum 12. november. 

 

 

Årsmøtet 2021 

 
Årsmøtet ble avviklet i Istindportalen 10.mars 2021. 23 medlemmer inklusiv styret møtte. 

Årsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten fra 300 til 400 kr, husstandsmedlem kr 200, 

samt at Målselvkalenderen fortsatt inngår i medlemskapet. Tone Grande Nilsen ble valgt inn 

som nytt medlem av styret. 

Årsmøtets temakveld omhandlet Audhild Olaisens hefte om   Kongehytta. Elsa Nymo og 

Oddlaug Lakseide foredro og viste stillbilder knyttet til hyttas historiske bakgrunn, 

byggeskikk/arkitektur og utsmykking.    

 

 

I det følgende omtales historielagets hovedprosjekter året 2021 
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Målselvkalenderen 2022  

Tema for 2022, som var lagets 13. utgave av kalenderen, var «Gamle handelssteder i 
Målselv».  Ansvarlige for arbeidet har vært Mariann Nesvold, Elsa Nymo og Kari Kvisle, med 
KK som hovedansvarlig.  Odd-Inge Larsen har, som før, gjort en stor jobb med bildene, både 
skanning og bearbeiding.  Hermien S. Prestbakmo har, som før, levert baksida, både bilde og 
tekst. Kalendergruppa hadde 6 møter i 2021. 
Trykking: Årsmøtet i 2020 vedtok å bruke ABC Grafisk, det lokale trykkeriet. Vi hadde en god 
prosess med trykkeriet og fikk levert 570 kalendere til en pris på kr 33 400.  
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 219 kalendre, til 
26 bedrifter. Historielaget hadde salg på Rundhaugmartnan, COOP Extra Bardufoss og 
Målselvsenteret. Videre ble det solgt kalendre på Husfliden (56 kalendre), Gullgruva (40 
kalendre), og Joker (Aune) i Øverbygd (24 kalendre) og Joker/Sandmo Rundhaug (35 
kalendere). Totalt er det fordelt og solgt ca. 565 kalendre (ca. 490 i fjor). 
 

Prosjekt: Fra Statens yrkeskurser i Målselv til Bardufoss videregående 

skole  

Prosjektgruppe: Prosjektleder Oddlaug Lakseide, Jarle Bakke, Vidkunn Haugli, og Odd-Inge 

Larsen  

 

Boktittel ble Bardufoss videregående skole – fra yrkeskurser til universitetsskole. 10 april 

ankom bøkene fra trykkeriet, RennesanseMedia. Tross velvilje fra rektor hindret Covid-19 

boklansering i skolens lokaler. Bokslipp ble av den grunn gjennomført i Blackbox, 

Istindportalen 7. mai, dagen etter at skoleeiendommen i Finnsund/Sundlia ble solgt. Her 

deltok rektor Michael Erstad, enhetsleder for idrett og kultur, Asbjørg Utby, bokanmelder 

Rønning Tollefsen, redaktør og forfattere og lagets styre. Redaktør og forfattere ble takket og 

fikk sin blomsterhilsen av leder og nestleder i laget. 

Musikere fra Kulturskolen åpnet seansen som i sin helhet ble filmet av Tom Hanssen. Pressa 

var invitert og representert med Nye Troms og Troms Folkeblad. 

Etter lanseringen, signerte forfatterne bøker. 

12. november inviterte skolen til markering av sitt 75-årsjubileum. Laget var representert med 

gratulasjonshilsen under den offisielle delen av jubileet.  Inviterte gjester og skolens 

nåværende ansatte fikk servert kaffe og kake i skolens kantine. Prosjektleder Oddlaug Odlaug 

Oddlaug Lakseide sammen med Elsa Nymo representerte Målselv historielag. 

  

 

Trykking, fordeling, markedsføring og salg 

Det ble bestilt 500 eksemplarer. Etter kontrakt fikk skolen 200, redaktør og forfattere 10 og 

lagets styre 10 eksemplarer. Troms Folkeblad og Nye Troms har mottatt hver sin bok. Lagets 

beholdning før salg: 278 bøker. Pris ble satt til kr 400/eks. Markedsføring har skjedd via 

lagets FB- og hjemmeside. Bøker ligger for salg hos Sandmo, Terje Aune, Gullgruva, 

Husfliden og Spar Heggmo.  
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Økonomi 

Inntekter 

Bardufoss vgs kr 200 000, Fylkesråden kr 22 000, lokalt næringsliv kr 16 000 og Målselv kommune kr 

40 000 = kr 278 000. Totalt salg pr 1.1.2022 = 140 stk à kr 400 = kr 56 000  

 

Utgifter 

Redaktør kr 105 000, forfatterhonorar kr 100 000, trykking kr 92 554 + mva, bokslipp kr 

6 660, bilderettigheter kr 400, bevertning arbeidsmøter kr 5 500 = kr 311 114 

Fortjeneste 

Pr. 17.01.2022 overskudd kr 22 886 

 

Prosjekt: Undervisningsmateriell – «2. verdenskrig - Fangeleirene på 

Bardufoss» 

Prosjektgruppe: Frank Nygård, Gerd Borgen, Jarle Bakke og prosjektleder Oddlaug Lakseide. 

Webredaktør: Odd-Inge Larsen 

Det er avholdt 16 møter.  

Fangeleirer på Rundhaug, Elverum og i Finnsund er GPS-merket. Nå gjenstår leirer på 
Leirbekkmoen og innerst i Brorstadbekkdalen.  
Alvin Jensvold har på forespørsel befart skoleområdet på Rustahøgda, foreslått mulig 
utforming og plassering av infotavle på skoleveggen. Pris er angitt til max kr 60 000. Rektor 
deltok på befaringen og støtter initiativet. Om dette blir aktuelt må Statsforvalteren gi 
klarsignal. 
Arbeidet i gruppa har i hovedsak vært klargjøring av manus. Dokumentene er systematisert 
og lagt i Dropbox. 1. utkast til innholdsfortegnelse er klar og webredaktør har startet 
arbeidet med publisering på lagets hjemmeside. Narviksenteret skal etter avtale kvalitetsikre 
tekstene. Arbeidet med å finne bilder og illustrasjoner til tekstene gjenstår. 
Bardufoss ungdomsskole har forspurt laget om å benytte/prøve ut materiellet i elevprosjekt 
på 9. klassetrinn våren 2022. 
Sluttrapport for tilskudd fra Forsvarsdepartementet, kr 40 000, og fra Fritt Ord kr 60 000 er 
sendt. 
Midler fra Landslaget for historielag, kr 20 000, tildelt i 2020 til oppsetting av Historisk speil –  
fangene i Målselv står på konto. Kommunens DKS-ansvarlig, teaterfaglig ansvarlig for 
forestilling Monica Karlstad, Midt-Troms museum og laget er enig om ansvarsfordeling ved 
ny oppsetting. Laget bidrar kun økonomisk.  
Minnebautaen over gravlagte fanger på Rustahøgda står fortsatt lagret hos Midt-Troms 
museum i påvente av kommunens arbeid med å bestemme ny plassering.  
Samarbeidet med Statsskog om infotavle knyttet til leiren ved Høgskarhus er satt på vent. 

 
Årets kulturminnedager 4-12.sept. 2022 
Årets kulturminnedager 4-12.sept. ble avviklet på Høgtun Kulturklynges peisestue 18. 

september. Et 40-talls tilhørere møtte fram. 
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Kulturminnedagens tema for 2021 var «DIALOG». og målet var å fokusere inkludering, 

belyse verdien av mangfold og skape kontakt gjennom dialog om kulturell arv. Invitasjon 

gikk derfor også til deler av kommunens nye innvandrere.  

Målselv historielag valget å knytte «Dialog» til de gamle telegrafstasjonene i bygda, og 

telegrafens rolle som formidler av informasjon og kommunikasjon. I Målselv ble  

telegrafstasjonen Messeltmo, Moen og Målsnes sentrale knutepunkt i utviklingen av 

lokalsamfunnenes dialog og kontakt, innad og med verden utenfor.  

Historielaget markerte dagen med fokus på de enkelte telegrafstasjonenes lokalhistoriske 

rolle, bygninger, hendelser og tidsvitners opplevelser/erfaringer fra sin tid i telegrafens 

tjeneste. Utstilling av teknisk utstyr illustrerte tidens teknologiske utvikling over en 100-

årsperiode.  

Tidligere ansatte ved Moen telegrafstasjon var invitert. De bidro med minner og opplevelser 

fra sin tjenestetid. En fremmedkulturell familie fortale om telefonen/telegrafens bruk og rolle i 

sitt tidligere hjemland/hjemsted.  

Vidkunn Haugli skisserte teletjenestens tilblivelse i Målselv, først gjennom privat initiativ og 

telefonselskaper, senere offentlig utbygging. Knut Helge Grimstad holdt historisk bildekåseri 

over talestasjonen på Målsnes. Odd-Inge Larsen viste bilder fra Moen telegrafstasjon og 

formidlet opplevelser fra morens arbeidsliv der. Professor Andreas Vårheim fokuserte 

telegrafens samfunnsmessige betydning. Kunsthistoriker Ingebjørg Hage satte Moen 

telegrafstasjons utsmykking og stilart inn i en arkitektonisk, historisk sammenheng.  

Historielagets serverte kaffe, kaker og varmrett til de frammøtte og gjester. 

 
 
 
Økonomi 
Historielagets inntekter/driftsmidler bygger på frivillig innsats, årskontingenten, 

prosjektmidler, overskudd fra salg av kalenderen og bokproduksjon. Men også grasrotmidler, 

momskompensasjon og eventuelle inntekter fra arrangementer gir inntektstilskudd.  
Målselv historielag søkte erstatning for tapte inntekter under Covid 19, og fikk tildelt kr. 21 
431 i kompensasjon. 
 

Sluttord 
Som nevnt innledningsvis hadde Målselv Historielag 8 prioriterte oppgaver for året som gikk. 

Av disse har laget fullført/avsluttet 3, mens de øvrige enten står på vent eller er i 

avslutningsfasen. Å få avklart valget mellom Elveparken og Krigshistorisk landskap for 

plassering av minnebautaen over de sovjetiske krigsfangene på Bardufoss fra 2. verdenskrig, 

og samordning mellom Målselv kommune og Forsvarets varslingsrutiner knyttet til 

kulturvern, blir derfor prioriterte oppgaver også neste arbeidsår. Det samme gjelder 

samarbeidet med Statskog/Dividalen Nasjonalpark om opplysningstavle knyttet til 

arrondering/rydding rundt krigsfangeleiren i Høgskarhus.  

Med utgivelsen av 75-års jubileumsbok om Bardufoss videregående skole, er historielagets 

største prosjekt avsluttet. Takk til Oddlaug Lakseide for hennes initiativ og drivkraft som 

prosjektleder i arbeidet.  Historielaget takker også redaktør, forfattere og bidragsytere ellers til 

at jubileumsboka ble realisert. Målselv kommune og åtte målselvbedrifter har bidratt med 

økonomisk støtte. Takk for bidrag og samarbeid, og til frivilligheten blant lagets medlemmer 
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som bidro til årets Målselvkalender med tekst og bilder. Avslutningsvis takker styret Midt-

Troms Museum for velvillig utlån av teknisk utstyr og møtelokale. 

 

Bardufoss den 16. februar 2022 

Styret for Målselv historielag 
 

 
Jarle Bakke  
Sign. 
 

Elsa Nymo 
Sign. 

Frank 
Nygård  
Sign. 

Oddlaug 
Lakseide 
Sign. 

Mariann 
Nesvold 
sign. 

Tone Grande 
Nilsen 
Sign. 
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           Vedlegg 3 
 
 
Vedtektsendringer- vedtektenes § 5 
Laget skal ledes av et styre 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Innen styret velges 
nestleder, sekretær og kasserer.  
Bakgrunn 
Målselv historielag har i en årrekke ikke valgt kasserer innen styret, men fått kyndig og god 
regnskapsføring av Tor Kvammen. Ordningen har fungert tilfredsstillende, og frigjort 
«kassereren» til mange av lagets andre oppgave. 
  
Følgende forslag til vedtektsendringer foreligger  
 
Alternativ 1.  
Vedtektenes § 5 beholdes uendret. Laget skal ledes av et styre 5 medlemmer med 3 
varamedlemmer. Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer.  
Alternativ 2.  
Vedtektenes § 5 endres til følgende:    
Laget skal ledes av et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Innen styret velges 
nestleder, sekretær og kasserer. Ved stemmelikhet avgjøres saken med leders 
dobbeltstemme. 
 
 

Jarle  
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Arbeidsplan 2022 
 

 

Aktiviteter Oppstart  Ansvarlig 
Informasjonstavle  

Høgskarhus. Sovjetfangenes 

krigsfangeleir 

 

 

Pågående -sommer - høst 

 

Styret 

Sovjetfangenes minnebauta. 

Plassering i Krigshistorisk 

landskap, Andselv 

 

 

Vår 2022/pågående  

 

prosjektledelsen 

Informasjonstavle 

sovjetfangenes krigskirkegård. 

Plassering på Bardufoss 

videregående skole   

 

 

 

Vår 2022/pågående  

 

 

prosjektledelsen 

Kulturminnesamarbeid -

Forsvaret/Målselv kommune. 

Varslingsrutiner  

Vår/sommer/pågående  

Styret 

Målselvkalenderen 2023 

 

 

Vår-sommer-høst kalendergruppa 

Kulturminnedagene 2022 

 

 

August - September  Styret 

Kontor/møtelokaler/kontorutstyr 

arkiv 

 

 

Hele året 

 

Styret  
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Målselv historielag   Årsmøte 2022 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder: Jarle Bakke 1 år 

Styremedlemmer: 

Elsa Nymo 1 år, på valg i 2023 

Oddlaug Lakseide 1 år, på valg i 2023 

Tone Grande Nilsen 1 år, på valg i 2023 

Frank Nygård 2 år, på valg i 2024 

Marian Nesvold 2 år, på valg i 2024 

Varamedlemmer: 

Aud Brustad 1 år 

Olav Remeælmo 1 år 

Kari Kvisle 1 år 

Revisorer: 

Asbjørg Nordmo Karlsen 1 år, på valg i 2023 

Elbjørg Hillestad 2 år, på valg i 2024 

Valgkomite: 

Torild Skogstad på valg i 2023 

Siv Garles Sjåland på valg i 2024 

Marit Fossen på valg i 2025 

For valgkomiteen: 

Gerd K. Borgen, leder   Torild Skogstad   Siv Garles Sjåland  
 


