
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 22. februar 2012, Istindportalen, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Tor K, Odd-Inge, Odd, Mariann, Gerd Karoline, Agnes, Vidkunn 

Sak 1: Konstituere nytt styre 

 Kasserer: Tor Kvammen 

 Sekretær/Webredaktør: Odd-Inge Larsen 

 Nestleder: Forespør Mariann om hun kan stille 

 

Vi kaller fortsatt inn alle vara til styremøtene. 

Vedtak: 

Oddlaug sjekker med Mariann om hun kan stille som nestleder 

Sak 2: Presentasjon  

Tor Kvammen: Generelt interessert i slekter i Målselv og Målselv sin historie 

Elsa Nymo: Interessert i kulturarv, spesielt rundt tekstil. Den immaterielle kulturarven. 

Vedtak: 

 

Sak 3: Referatsaker 

 Troms Historielag skal lage en barnebok av historier fra Troms samlet inn for noen år siden gjennom  

minneinnsamlingen ”Manns minne”. Mangler nå bilder. Inger Heimdal i Bardu Historielag er redaktør 

og har satt sammen en liste med bildeønsker. Bilder fra 1910-1940. Bildene må ha: 

o Årstall 

o Sted 

o Navn på personer 

o Forklaring til situasjonen 

o Fotograf 

o Bildeeier 

 Målselv Historielag informerer sine medlemmer via nettsiden og oppfordrer de som har bilder til å 

kontakte oss 

 Referatet fra årsmøtet er ferdig. Oddlaug ordner med å få det underskrevet. 

 Elsa Marie Hulstet ønsker å abonnere på kalenderen vår. Adresse Vestre Solheia 5, 5251 Søreidgrend. 

 Vi mottok en CD med bilder fra Kristian Moldenes. Fra gamle Heggelia Messe før den ble revet. Kan 

legge sut på nettsiden. 

 Oddlaug har via Marit Fossland fått tak i tekst og noter til ”Voggesang” av Ole M Vorhaug 

 Rønning Tollefsen har en DVD med intervju av Magne Solheim om den gangen han pågrep Rinnan. 21 

minutter. Vil gjerne vise den til oss i styret. 

 Troms Forsvarsmuseum inviterer til dagsseminar om veien videre for dem. 15. mars. Påmelding 

Vedtak: 

Odd-Inge legger ut etterlysning etter bilder på nettsiden vår til minneboken. 



Oddlaug ordner med underskrifter på referat årsmøte 

Oddlaug låner lokale til neste styremøte på Museet. Rønning inviteres til å vise filmen sin. Dersom det er 

greit for han setter vi et klokkeslett og inviterer alle medlemmer som ønsker å se denne. 

Sak 4: Årsplan 

 Følgende styremøter settes opp i 2012 

o 28. mars (Kaffemat ansvarlig: Oddlaug) 

o 25. april (Kaffemat ansvarlig: Mariann) 

o 23. mai (Kaffemat ansvarlig: Tor) 

o 20 juni (Kaffemat ansvarlig: Elsa) 

o 22. august (Kaffemat ansvarlig: Odd-Inge) 

o 26. september (Kaffemat ansvarlig: Tor K) 

o 31. oktober (Kaffemat ansvarlig: Karl) 

o 28. november (Kaffemat ansvarlig: Hans) 

 Kaffemat kan man lage selv eller evt. kjøpe inn og levere kvittering på beløpet. 

 Arbeidsplan 2012: 

o Kalender 

o SommerMålselv 

o Kulturminnedagen 

o Slektsforskning 

 Det arrangeres husflidsdag  Fjellandsbyen. Påmelding. Vi besluttet å sende Elsa på dette 

arrangementet og at laget betaler påmeldingsavgift. 

Vedtak: 

Elsa ordner med påmelding og at regning sendes laget. Elsa gir referat fra det hun deltok på, f.eks på neste 

styremøte. 

 

Sak 5: Årsmøte Troms Historielag 

 Oddlaug deltar for oss. Hun tar evt. Med seg en person til. Laget dekker reiseutgifter. 

Vedtak: 

Vi forsøker å sende to delegater. MH dekker utgifter til deltakelsen. 

 

Sak 6: Årsmøte i ”Venneforeningen for Trollhaugen” 

 Dato for møtet er 27. mars 

 Audhild er vara i venneforeningens styre, på vegne av MH 

 Oddlaug spør Audhild om hun kan fortsette i venneforeningen på MH sine vegne 

 En sak på årsmøtet blir hvordan videre medlemskap skal organiseres. Personlig medlemskap eller via 

foreninger. Vi avventer mer informasjon om saken før vi kan mene noe om dette 

 Kristian Moldenes ønsket gjerne en kopi av vårt notat til kommunen om Trollhaugen 

Vedtak: 

Oddlaug sjekker med Audhild om hun kan fortsette i styret til venneforeningen, og delta på årsmøtet 

Oddlaug sender Kristian en kopi av notatet 



 

Sak 7.1: Logo for MH 

 De to eldste logoene (av de 7 forslagene) er mest interessante.  

 Skal de brukes må de tilpasses og bearbeides til å passe en digital hverdag 

 Kommunen eier begge logoene. Vi ber Vidkunn om å sjekke tilgjengelighet 

 Vi trenger en grafiker som kan se på utforming av logoene. Beholde særtrekkene, men tilpasse vårt 

behov. Marte Nergård Solli ble nevnt. 

Vedtak: 

Oddlaug spør Vidkunn om han kan sjekke ut tillatelse til bruk av de to logoene. SomemrMålselv har brukt 

den ene, men sier de skal få laget ny, egen logo. 

Den som kjente Marte spør henne om hun kan se på logoene og foreslå endringer. 

 

Sak 7.2: Slektsforskergruppe 

 13-14 påmeldte 

 Alf Bakke, Bardu stiller som lærer 

 4 kursdager, 13. mars, 10. april, 8. mai og 5. juni 

 Alle dager kl 18:30-21:30 

 Oddlaug undersøker om det kan søkes om studiering støtte 

 

Oddlaug sender søknad om studiering støtte. 

Oddlaug sjekker om vi kan låne kurslokaler på BVGS 

 

Sak 8: SommerMålselv 

 Elsa deltok på første planleggingsmøte. Bra fremmøte. Idemyldring. Arbeidsgruppe nedsatt. Ønsker å 

ha et tilbud til alle aldersgrupper. 

 Årets arrangement: 30.6 – 8.7 blir datoene 

 Vår plan er å ha en dag med krafthistorie. Prøve å ha det på Fossmotunet, gjerne i samarbeid med 

andre lag/foreninger. Forskjellige arrangement, bla omvisning på kraftstasjon og foredrag om vår 

krafthistorie, Foss-til-foss, musikk, dans, hagevandring, bespisning/salg 

 Oddvar Svendsen har skrevet bok om krafthistorie 

 Vi ønsker å ha dette lørdag 30 .6 eller søndag 1.7 

 Andre lag vi kan samarbeide med: 

o Husflidslaget 

o Museet 

o Målselv Spellemannslag 

o Dølaringen 

o Smed – Stein Rognlund/Håvard Nordgård 

o Guide foss-til-foss, Svein Lundamo 

o Vidkunn 

o Gammelhorken – utstilling? 

 

Tor K sjekker med Østgård i TK om tilgang til stasjonen er mulig? 



 

Sak 9: Målselvkalenderen 2013 

 Det er viktig å være tidlig ute med å finne sponsorer. Start jobben nå. 

 Ideer til innhold: 

o Lastebil Målselvbruket. Bjarne Lunds lastebil. Tor Lyngås, Einar Rubbås. 

o Sandmo prammen, Kjerresnes. Ørnulf Kristoffersen. Bjørn Taraldsen. 

o Halve notbåten, nå naust i Malangen 

o Aldor sin vaskestav på hytta i Sørfjorden 

o Øystein Trulsen, Leirbekkmoen. Snekkeribedrift. Finnes bilder? 

o Blikkenslager Mellombygd. Har vært der lenge. Geir Elverum. Jens Sandvik. Rismo. 

o Kolbjørn Kafeen – Andselv 

o Båt etter Waldemar Trangen. Oddlaug. 

o Blikkenslager på Grundnes. Tømmersjå etter postmann Eriksen. 

 

Oddlaug har pliktavlevert noen eksemplarer av de 3 årgangene vi så langt har gitt ut 

Restopplag årets kalender får innlagt giro og deles ut gratis på Kulturminnedagen 

Oddlaug gir 10 kalendre til biblioteket på Høgtun, med innlagt giro 

Oddlaug fordeler sponsoroppfølging på neste styremøte. 

 

Sak 10: Kulturminnedagen 

 

Saken utsatt til neste møte 

 

 

Neste møte: 28. mars 2012 - styremøte 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


