
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 24. august 2011, Istindportalen – Biblioteket, kl 19:00 

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

Oddlaug serverte råsaft basert på Mjødurt. Smakte friskt og godt. 

 

Sak 1: Referatsaker, post inn etc. 

1. Oppdatering av BRREG mtp webadresse og ny e-postadresse gjenstår 

2. Vedrørende momsrefusjon så var den informasjonen Tor K har sendt inn tilstrekkelig. Trenger ikke å 

spesifisere mva. 

3. Sommermålselv, vårt arrangement der ble avviklet uten problemer. Ca 31 deltakere. Gikk antakelig i 

balanse økonomisk. 

4. Oddlaug har mottatt en hel sekk med bilder tatt av Svein Pedersen under 200 års jubileet i 1988. 

Dette fra Luneng i bygdelaget 

5. Vi har fått tilsagn på midler til dokumentasjonsprosjektet ved Høgtun. Elsa refererte svaret. Kr 

45.000,- Frist 1.11.2011 for å levere rapport om fremdrift. Dette utløser midler. Vidkunn er i gang 

med skrivingen. Regner med det vil ta 1 år å ferdigstille prosjektet. 

6. Brev fra Målselv Kommune – oppfordring til å foreslå veinavn i Målselv 

7. Skriv fra kulturminnedagen: Vinnerprosjekt 2012 kunngjort 

 

Vedtak: 

1. Oddlaug sjekker om BRREG kan oppdateres med hjemmesideadresse 

5. Elsa sender inn rapport 

 

Sak 2: 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 

3. Oddlaug sjekker med Inge Steffensen (mølla), Johan Olsborg, Jostein Finnbakken(Målselv musikklag, 

100 år) og Ole Johnsen om de kan bidra under guidingen. Kan musikklaget spille noe? 

4. Elsa sjekker med Vidkunn om han kan være hovedguide på turen 

5. Elsa informerte om at den første skytebanen i Målselv hadde vært på Moen 

6. Turen annonseres i Folkebladet og Nye-Troms. Sammen med Husflidslaget? Husk å oppgi adresse til 

nettside. Odd-Inge leser korrektur 

7. Navn på vandringen 

a. Gamle Moen – fra bru til bru. Spor i kulturlandskapet. 

b. Moen: kulturlandskap mellom tre bruer 

c. Guidet tur i kulturhistorisk landskap – Moen 

8. Odd-Inge lager en handout for turen 



9. Program (må fortsatt bearbeides): 

a. Oppmøte ved Trollhaugen klokka 11:30. Parkering og samkjøring opp til Fredriksberg med 

færrest mulig bilder. 

b. 12:00 turen starter ved isbrua (Vidkunn orienterer om elveovergangen og butikkene vi ser) 

c. Vi stopper så ved Helgesen (Vidkunn orienterer om butikk og dyrskue etc) 

d. Vi stopper ved MSAH (Vidkunn orienterer om tubhjem, klengstue, hospits etc, krigen) 

e. Vi stopper ved tsjekkerlunden (Vidkunn/Steffensen orienterer) 

f. Vi stopper ved kommunehuset (Vidkunn) 

g. Vi stopper ved Voreng (Vidkunn) 

h. Vi stopper ved Hågbo klokka 14:30, matpause (Ole Johnsen? Vidkunn) 

i. Vi stopper ved Moen mølle (Steffensen orienterer) 

j. Vi stopper og avslutter ved nybyggerkona, Trollhaugen. Slutt kl 16:00 (Vidkunn orienterer) 

Vedtak: 

1. Oddlaug deltar på Husflidlagets styremøte på Midt-Troms Museum 31. august klokka 16:15 for 

koordinering 

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

3. Oddlaug sjekker med Inge Steffensen, Johan Olsborg, Jostein Finnbakken og Ole Johnsen og evt med 

Gammelhorken 

4. Elsa sjekker med Vidkunn 

6 Oddlaug ordner med annonsering til torsdag 8. september 

8 Odd-Inge forsøker å sette sammen en handout for turen. Må antakelig ha hjelp med kopiering. 

 

Sak 3: Målselvkalenderen  

1. Odd-Inge hadde startet med å lage innholdssider. Disse er delt ut til styret. Oppfordret alle til å tenke 

på og komme med forslag til flere innholdssider. 

2. Hans hadde med seg tekst til en kalenderside og ordner med foto selv. 

3. Øvrige ideer og oppgaver ble fordelt på personer forrige gang 

4. Oddlaug sender ut tiggerbrev når tiden for det er rett. 

5. Odd-Inge har fått et tilbud på trykking 

Vedtak: 

1. Oddlaug har en del prosjekter på gang og koordinerer fotografering med Odd-Inge 

4. Oddlaug sender ut tiggerbrev 

5. Odd-Inge ber om tilbud på trykking fra abc grafisk 

 

Sak 4: Amundrommet 

1. Vi planlegger å invitere Sørreisa historielag og andre interesserte til en vandring i Amundrommet. Da 

kan også den informasjon om stedet som Anders Strand har samlet inn overleveres til Sørreisa 

historielag.. 



Vedtak: 

1.  Vi utsetter vandringen i Amundrommet inntil videre. Det blir knapt med tid til å organisere dette nå. 

Saken tas opp igjen når kapasiteten tilsier at det lar seg gjøre. 

 

Sak 5: Slektsforsking, komme i gang 

1. 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: 

1. Saken beror til vi har ledig kapasitet til å ta tak i dette. 

 

 

Neste møte:   onsdag 21.september 2011 

Møteplan videre: 19. oktober 2011 

   23. november 2011 

   18. januar 2012 

   ca 8. februar 2012 - årsmøte 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


