
Referat styremøte Målselv Historielag 

Istindportalen – onsdag 23. februar 2011 kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Audhild, Odd-Inge, Mariann, Tor 

 

Sak 1: Konstituere nytt styre 

Sekretær: Odd-Inge 

Kasserer: Ingen var villig til å ta på seg den jobben. Tor sitter midlertidig i stillingen til vi finner ny 

kasserer. De som er i styret og ikke var på møtet må forespørres. Vi kan også høre med Kvammen og 

Lundnes. Evt får vi betale litt for å få jobben gjort. 

Sak 2: Presentasjon 

Oddlaug sier at vi sist år laget en årsplan. Det må vi gjøre i år også. Faste ting på denne er: 

 Sommer i Målselv 

 Kulturminnedagen 

 Målselvkalenderen 

Vi diskuterte hva vi kunne gjøre på disse punktene: 

På kulturminnedagen ble en vandring foreslått. Enkelt å arrangere. Kanskje til den stenen Vidkunn 

fortalte om i Takelvdalen. Evt om det brennes noen tjæremile i dalen i år. Flyvrakene i Andslia er 

også et mulig mål. En vandring langs Moen ble også foreslått. Etter litt diskusjon ble man enige om å 

satse på temaet skog under sommer i Målselv og legge opp en vandring på Moen til 

Kulturminnedagen. Vi lager en vandring ut i fra tid. Lager plan med klokkeslett slik at folk kan hoppe 

på underveis. Sjekke med kulturlåven, mat og underholdning? Samarbeidspartnere kan være: 

Høgtun skole, Spellemannslaget, Midt-Troms Museum, Målselv Hagelag, Husflidslaget, Troms 

Skogselskap (Terje Dahl), Statskog (bilder) 

Sommer i Målselv: Forslag om guidet tur i Målselv historie, buss. F.eks til deketal på Målsnes, Noe 

med skogbruk/skogshistorie som tema, Øverbygd/Dividalen. Vandring langs en del av 

Maursundlinjen – Aursfjordgården-Storsteinen (årlig foreteelse til man har gått hele). Mat under veis 

på Rundhaug Gjestegård. Kontaktpersoner angående skogbruk: Kjell Lundnes, Arvid Elvevold, Ole 

Nygård, Kjartan, Dagfinn og Sverre Frihetsli. Hos Otto Nesvik er det en operativ gårdssag. Ove 

Bjørkeng har et hefte som ble utgitt om Maursundlinja. 

Mange er interessert i slektsforsking. Vi kan arrangere en busstur til Statsarkivet i Tromsø i vår og et 

slektsforskerkurs i høst. Oddlaug sjekker med Statsarkivet og buss. 

Fotokurs, kan vi få til noe der? Vi sjekker med Midt-Troms museum. Kanskje de kan sette oss i 

kontakt med noen som kan holde noe slikt lokalt. Alternativt høre med de som i fjord kjørte slikt kurs 

i Strømmen. 

Registrering av bilder hos Statskog. Kjell Lundnes og Hilmar Tangen jobber med å få til dette. Odd-

Inge vil gjerne delta. 

Amundrommet. Kanskje arrangere samme vandring som vi hadde sist år, men invitere Sørreisa 

Historielag – og overrekke dem insamlet materiale. 

Webside: Vi tar opp tråden. Odd-Inge sjekker med leverandør vedrørende pris etc. 



Logo: Vi har fått noen forslag fra Høgtun. Vi ønsker kanskje en ny runde for å få flere alternativer. 

Kanskje en konkurranse i forbindelse med Sommer i Målselv. Må nok sette opp en premie på 1000-

3000 kroner. 

Sak 3: Referater 

 Vi har 41 betalende medlemmer 

 Post inn 

o Stig Roar Olsen etterspør foto av gammelskolen på Andselv, Fagerlidal skole etc. Han 

har mailadresse stig-roar.olsen@lyse.net. Odd-Inge sender bilder av kirka. Oddlaug 

sender også svar til han. 

o Troms Historielag sendt referat fra styremøte. De har årsmøte 2. april på Dyrøy. 

o Mail fra Odd-Inge: Gullgruva har solgt kalendre for 4300. Tor har fått pengene, satt 

på konto. 

o Mail fra Hermien:  Forslag til annonsering av medlemsmøter. De pleier bare å sende 

inn til Nye Troms så det kommer et notat der, gratis. 

o Frode Ness, Troms Historielag. Han har laget deres webside og ønsker gjerne innspill 

på innhold. Husk også å sende info til dem om alle arrangementer, møter etc De 

publiserer på sin kalender. 

o Morten Spongsveen: Han etterlyser slekt. Tor(Rigmor) er satt på saken og hjelper 

han. 

 Fakturaer mottatt: 

o Annonse NT 997,50 (Årsmøte) 

o Kake Høgtun 1100,- 

o Annonse NT 469,- (Polaraften) 

o ISS, Kaffe årsmøte 350,- 

o Oddlaug, div adm 520,- 

 Finnes Kiilfondet enda? Kan vi søke noe midler derfra? Oddlaug sjekker. 

 Brønnøysund: Oddlaug rapporterer inn nytt styre etc. 

 På konto har vi np kr 37.925,- 

Alle sponsorene av kalenderen har betalt 

 Tor har oppdatert liste med de som har betalt. Solfrid Haugli er et nytt potensielt medlem. 

Odd-Inge ajourfører medlemslisten. 

 

Sak 4: Årsplan 

Styremøter: 

 Onsdager klokka 19:00 

o 23.2 

o 23.3(planlegge sommer i målselv) 

o 27.4(planlegge kulturminnedag) 

o 25.5 

o 24.8 (Planlegge kulturminnedag - detaljert) 

 

Kulturminnedagen er 11.9 

 

mailto:stig-roar.olsen@lyse.net


Sak 5: Kulturarvplan 

De vil gjerne ha 2 bilder fra hver kommune. Hans kan sende bilder – Nordkalotten, Elsa kan sjekke 

om Høgtun har noen gamle bilder derfra. Finnes det noe fra Maursundlinjen? Rundhaug Gjestegård? 

Krigsminner? Foreløpig har ikke Historielaget selv noen bilder så her må vi bare oppfordre de som 

har om å bidra. 

Elsa har ønske om å søke midler til å dokumentere Høgtuns historie. Husflidskonsulenten i Troms 

ønsker at dette gjøres. Haster med å få nedskrevet dette. Vidkunn kan skrive. Ønskelig at Målselv 

Historielag står som søker, kr 45.000,-. Så administrerer vi pengene ut til de som skal ha. Søker til 

Troms Fylkeskommune, kulturetaten. Elsa skriver søknaden om det er ok for oss? 

Remelmo har tipset Vidkunn om at Høgtun kan passe som et senter for bygningsvern. Oddlaug følger 

opp slik at dette kommer med i Kulturarvplanen. 

 

Sak: Eventuelt 

Odd-Inge foreslår at kalenderen er sak på hvert styremøte slik at folk er skjerpet på å finne ideer til 

innhold. Fotografering til kalenderen bør helst skje på ettersommer/høst mens lyset er godt. Forslag 

til innhold er så langt: 

 Ferdighus hos Karl Skjellstad fra 1906 

 Inge Sørelvmo, gammel sofa 

 Pølsefabrikken på Trangen/Rundhaug og Heggelia. Ernst Serowy (Heggmo) 

 Snekkerkurs i Kirkesdalen 

 Per ”Snodig” i Møllerhaugen 

 Barnevogna 

 Parafinsykkellykta fra USA, Hågbo, Moen 

 Følge opp Rune Sørmo, Takelvdalen 

 Hesjastaurene på Moen (reserveside) 

 

 

Odd-Inge 

Sekretær  


