
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 22. juni 2011, Istindportalen – Biblioteket, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Tor L, Odd, Odd-Inge, Audhild, Elsa 

 

Sak 1: Referatsaker etc. 

1. Styremøte Målselv Historielag 25. mai.  

a. Angående sponsorer til MålselvKalenderen så må Oddlaug finne fram brevene fra sist år og 

sende disse ut til mulige sponsorer.  

b. Når det gjelder momsrefusjon så står vi nå på lista hos LLH. De har mottatt vårt regnskap. Tor 

K sjekker videre opp rundt refusjonsordningen, men LLH var vanskelig å få tak i. 

c. Oddlaug oppdaterer om mulig BRREG med info om vår hjemmeside 

d. Oddlaug har konkludert med at vi neppe kan få midler til kalenderen vår gjennom fylkets 

søknadsordning. 

2. Ofoten slekt og historielag informerer om tur til Tornedalen. Se mer info på Troms Historielag. 

3. Oddlaug er involvert i polaraften i Balsfjord og fortalte litt om det. 

4. Oddvar Svendsen jobber med prosjekt angående sparebankene i regionen. Ber om å få tilsendt 

informasjon om arkiver og lignende. Han har ikke oppgitt noen e-post adresse. 

5. Odd-Inge orienterte om status på hjemmesiden. 

6. Idè til neste års aktivitet: Guidet tur i krafthistorie. Filmer etc. skal finnes. Kan være et problem at 

adgang til kraftstasjoner er blitt svært begrenset pga sikkerhet.  

Vedtak: 

1a.  Oddlaug må finne brevene vi sendte ut til sponsorene sist år. De samme må få brev i år og vi fordeler 

oppfølgingen av dem mellom styremedlemmene 

1b. Tor K sjekker med Landslaget for Lokalhistorie (LLH) hva vi må sende inn for å søke om å få refundert 

mva. Må regnskapet føres med mva? Er det vi har sendt inn i år godt nok? 

1c. Oddlaug sjekker om BRREG kan oppdateres med hjemmesideadresse 

 

Sak 2: SommerMålselv 

1. Oddlaug har laget utkast til punktvis program med tider 

2. Odd-Inge lager A4 ark om turen + sanghefte og reklamerer på nettside og Facebook 

3. Oddlaug spør Agnes Fagerheim i skytekomiteen om de kan markedsføre turen på mandag 

4. Audhild ansvar for å ta med kaffemat til kafferasten på Frihetsli 

5. Oddlaug sjekker med Hermansen om de har åpent på kunstutstillingen når vi passerer 

6. Husk myggmiddel, Oddlaug tar med 

7. Tor ansvar for å dirigere bussjåfør 

8. Gave til guider? Vi burde ha en liten ting på lur til slikt. Må vurderes om noe kan kjøpes inn/lages. 

Ofte behov for noe slikt. 

Vedtak: 

2. Odd-Inge lager infoark etc 

3. Oddlaug sjekker med Agnes 



4. Audhild ordner med kaffemat til turen 

5. Oddlaug sjekker med Hermansen om kunstutstillingen i Diviåsen er åpen 

6. Oddlaug tar med myggmiddel 

7. Tor tar ansvaret for å dirigere sjåføren under turen 

 

Sak 3: Kulturminnedagen 11.09.2011 

1. Ellen Witt i husflidslaget sier de ønsker å samarbeide med oss på kulturminnedagen. De skal i år ha et 

tema på strikking og tenkte at de kunne strikke og gå en del av turen. De ønsker også å påta seg 

bevertningen, dvs noe å bite i ved stoppen i Kulturlåven hos Sverre. De har styremøte 31/8 og da kan 

vi delta der for felles planlegging 

2. Odd-Inge sjekker med Sverre Hågbo om vi kan få låne kulturlåven og med museet om Moen Mølle 

kan åpnes 

Vedtak: 

1. Noen fra vårt styre deltar på Husflidlagets styremøte på Midt-Troms Museum 31. august klokka 16:15 

2. Odd-Inge sjekker med Sverre om låven er ledig og med museet om mølla kan åpnes. 

 

Sak 4: Målselvkalenderen  

1. Ikke noe spesielt tatt opp på møtet. Bare oppfordrer alle til å fremskaffe stoff. Hans har levert fine 

bilder av gammel symaskin funnet ute. 

Vedtak: 

 

 

Sak 5: Amundrommet 

1. Vi legger opp til vandring der 31. august klokka 18:00. Sørreisa Historielag inviteres med samt 

annonse i avis etc. 

Vedtak: 

1. Oddlaug inviterer Sørreisa Historielag formelt. 

 

Sak 6: Slektsforsking, komme i gang 

2. Vi prøver igjen til høsten på å få arrangert en tur til arkivet i Tromsø samt få i gang en selvgående 

gruppe som ønsker å drive med dette. 

Vedtak: 

  

 



Neste møte: onsdag 24. august 2011 kl 19, Istindportalen 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


