
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 27. april 2011, Istindportalen – Biblioteket, kl 19:00 

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

 

Sak 1: Referater 

1. Styremøte Målselv Historielag 23. mars 

2. Tur til statsarkivet. Denne ble avlyst pga sykefravær hos statsarkivet 

3. Årsmøte Troms Historielag. Oddlaug og Gerd Karoline deltok. Oddlaugt valgt inn som vara. Ryddig og 

greit møte. Guidet busstur på Dyrøya. Laget virker oppegående og aktivt. 

4. Referat styremøte Troms Historielag 

5. Brev fra Margot Berglund. Hun vil gjerne komme innom oss på et styremøte og fortelle om sin 

samling av ord og uttrykk fra Målselv. Hun ønsker at vi skal formidle dette til Jul i Bardu og Målselv 

6. Brev fra Målselv Mållag. De ønsker mer nynorsk i Jul i Bardu og Målselv og oppfordrer Målselv og 

Bardu Historielag sine medlemmer til å levere nynorske bidrag. Dersom en del bidrag mottas vil de 

betale kr 5000,- til hvert historielag 

7. Oddlaug har meldt til Brønnøysund at laget ikke er regnskapspliktig. Må også endre 

styreopplysningene som er registrert der 

8. DIS-Troms har sett i avisen at vi planlegger å starte med slektsforsking. De orienterer om sin 

virksomhet og kan hjelpe med kurs og lignende. De har også en del medlemmer i distriktet som de 

kan informere når vi har arrangement 

9. E-post fra Rita: Troms Fylkesbibliotek har samlet en del elektronisk materiale for slektsgranskere. 

Kirkebøker etc. 

http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Fylkesbiblioteket/Slektshistoriskekilder/tabid/1795/Defa

ult.aspx  

10. Elsa: angående søknad til dokumentasjonsprosjekt Høgtun. Fylkesråden vil ha mer utfyllende 

søknad/prosjektbeskrivelse 

11. Vår egen logo: basert på malen i fra Troms Historielag utformer vi vår egen konkurranse 

12. Brev fra Norsk Kulturarv. For kr 50,- pr medlem kan vi få medlemsbladet Kulturarven 

13. Mottatt 5 ex av lokalhistorisk magasin og 1 ex av Heimen 

14. HIFO Troms: Mottatt magasin der fjorårets reiseseminar i Målselv er omtalt 

15. Troms Historielag: Utlyser logokonkurranse. Frist 1. november 2011 

16. Kontingent Troms Historielag er kr 20,- pr medlem 

17. Økonomi: intet nytt 

18. Årsplan: Vi har en grei plan får året gjennom planlagte møter og aktiviteter 

Vedtak: 

1. Vandring Maursundlinjen utsettes til neste år pga mye å gjøre i år 

5. Margot inviteres til passende styremøte 

6. Oddlaug sender en e-post til medlemmene der de oppfordres til å levere inn bidrag – og derigjennom 

kan de støtte opp om historielaget 

7. Oddlaug endrer registreringene om laget i Brreg. 

10. Elsa og Vidkunn må lage ny og mer utfyllende søknad 

http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Fylkesbiblioteket/Slektshistoriskekilder/tabid/1795/Default.aspx
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Fylkesbiblioteket/Slektshistoriskekilder/tabid/1795/Default.aspx


11. Odd-Inge utformer konkurranseregler/tekst for vår logokonkurranse. Frist for innsending blir 20. 

september. Premie kr 3000,- 

 

Sak 2: Kasserer 

1. Tor Kvammen er forespurt og tar jobben. Kvammen må da fritas fra vervet som revisor og ny revisor 

må finnes før neste årsmøte. 

2. Årsmelding og regnskap sendes til LLH 

Vedtak: 

1. Tor Kvammen innsettes som kasserer. Odd-Inge skriver en styreprotokoll som bekrefter dette, den 

signeres av leder og sekretær. Oddlaug og Tor L ordner det praktiske med banken og Tor K. 

2. Odd-Inge sender dette på e-post til LLH 

 

Sak 3: Hjemmeside 

Enstemmig vedtatt at laget oppretter en hjemmeside via tilbudet til LLH. 

Vedtak: 

Odd-Inge bestiller hjemmeside og igangsetter arbeidet med å lage en slik. 

 

Sak 4: Målselvkalenderen 2012 

Vi planlegger i år å lage hele kalenderen selv. Designendringer bør meldes inn før sommeren. All 

fotografering bør være unnagjort før høstmørket kommer. Viktig med stoff fra hele kommunen.  Forslag til 

nye sider: 

 Noe med tjæremile 

 Noen med gammel vassag 

Vedtak: 

Elsa får i oppgave å se over designet og foreslå forbedringer. Odd-Inge lager en liste over innkomne forslag og 

starter arbeidet med årets kalender. Vi har mottatt et tilbud i posten om trykking. Odd-Inge innhenter pris fra 

disse for både sort/hvitt og fargetrykk.  

Troms Fylkeskommune: Man kan søke midler til diverse kulturtiltak. Kan vi søke til kalenderen? Frist 15. mai 

Oddlaug vurderer muligheten for å søke midler til trykking av Målselvkalenderen 

 

Sak 5: SommerMålselv 

Roar Solli ber oss lage en rammebeskrivelse for turen. Må ha info om rute, tider, pris, guider, tema etc. Han 

foreslår tittel ”Det klang en øks…”. Vårt forslag om å legge turen til tirsdag 28. juni ble godtatt. Roar foreslår 

en stopp i Diviåsen på Fagerlund. Kan få Ellen til å lage noe å bite i. 



Vi jobbet fram en revidert liste med mulige stoppesteder på turen.  Listen er sikkert for lang enda: 

1. Start kl 09:00 ved Moastøa. Evt et sted i nærheten der det er mulig å parkere mange biler. Det gamle 

meieriet på Olsborg kan være et alternativ? Dag Norvang kan evt. være guide på Moastøa. Skal være 

noen lydbåndopptak og utskrift av disse arkivert på kommunen. Tilbake ved utgangspunktet igjen 

klokka 19:00. Det gir oss en tidsramme på 10 timer. Kjøretid ca 3 timer. Middag 1,5 time. Kafferast 1 

time. Tid til andre stopp under veis er da 4,5 timer 

2. Tjæremile: I Øverbygd på Eldnes eller på Rundhaug hos Nymo 

3. Vassag: I Øverbygd på Eldnes eller på Nergård. Anders Strand skriver for tiden på historie om 

vassager i Målselv så han er aktuell som guide 

4. Berglundstua på Lyngstad. Gammelt tømmerhus. Roald Renmelmo kan evt fortelle om dette huset 

5. Målselvbruket på Skjold. 

6. Fløting: Roald Renmelmo kan en del om dette. Var med på siste fløtingen som ble gjort for noen år 

siden 

7. Nymo: gammelt stabbur med matklokke. Lars Nymo kan fortelle mye om dette 

8. Øvre divifoss, Frihetsli, Finnbruen: Øivind Frihetsli kan muligens fortelle om fløting 

9. Diviåsen: dronninga + kaffepause på Fagerlund 

10. Øverbygd Kirke: Anders Strand kan en del om denne 

11. Generell guiding mens vi kjører. Terje Dahl kan evt ta denne biten 

12. Middagspause: Ungdommshuset i Dividalen. Ungdommslaget v/Tina Sørgård kan lage middag. 

13. Turen må prises 

14. Transportør må velges 

15. Vi må lage et notat til Roar Solli slik at han får svar på det han etterspør 

 

Ref lista over så understreker Tor viktigheten av å holde fokus på skogshistorie som er temaet forturen. Viktig 

å få formidlet nytten og bruken av Målselvskog og den skogplanting og forskning som har funnet sted fra 

mange år tilbake. Planteskoler, hogstfelt, klengstue og forsøksfelt er viktige elementer og naturen selv har 

bidratt med bla store skogbranner og uværsdager som har medført store endringer i skogen. I nyere tid er 

verneplaner til både glede og bry. 

Vedtak: 

1. Moastøa: Audhild sjekker om Dag Norvang kan guide og sjekker på kommunehuset 

2. Tjæremile: Tor sjekker med Eldnes og/eller Nordmo om det finnes noe å se der 

3. Vassag: Tor sjekker med Eldnes vedrørende sag. Odd kontakter Anders Strand angående sag på 

Nergård 

4. Berglundstua: Oddlaug sjekker med Roald Renmelmo om han kan guide der 

5. Målselvbruket: Tor grunner litt på denne. Hvem kan evt guide? 

6. Fløting: Oddlaug sjekker med Roald Renmelmo om han kan guide på dette 

7. Nymo: Elsa sjekker med Lars Nymo på hva han kan bidra med her 

8. Øvre divifoss: Hans sjekker med Øivind Frihetsli om han kan guide her 

9. Diviåsen Fagerlund: Elsa sjekker med Hermansen om de kan ta i mot en busslast. Kaffe og noe å bite i. 

En historie og evt en tur til Dronninga for de som vil 

10. Øverbygd Kirke: Odd sjekker med Anders Strand om han kan guide her 

11. Generell guiding: Oddlaug sjekker med Terje Dahl om han kan guide i bussen 

12. Middag: Oddlaug har kontakt med Tina Sørgård om dette. Be om pris. 

13. Vi vedtok at turen koster kr 400,- inkludert middag og kaffe. (Priser på buss, middag og kaffe bør 

verifiseres) 



14. TIRB er etter Odd’s erfaring fra i fjor beste alternativ. De var rimeligst samt at avbestilling ganske sent 

er mulig. Vi velger dem. 

15. Notat til Roar: Oddlaug påtok seg å lage dette 

 

Sak 6: Kulturminnedagen 11. september 

Utsatt til neste møte. 

Vedtak: 

Ingen 

 

Sak 7: Vandring i Amundrommet 

Utsatt til neste møte. 

Vedtak: 

Ingen 

 

Sak 8: Slektsforsking 

Utsatt til neste møte. 

Vedtak: 

Ingen 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


