
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 28. mars 2012, Midt-Troms Museum, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Mariann,  Elsa, Tor K, Odd-Inge, Odd 

Sak 1: Konstituere nytt styre 

 LLH ber om å få tilsendt årsmelding og regnskapsprotokol.  

 Kontingent til LLH er kr 10 pr medlem, minimum kr 500,- 

 Skriv fra LLH om MVA refusjon 2011. Som før må vi bare sende inn regnskapet 

 LLH varsler om ny minneinnsamling. De har tatt initiativ til å starte opp en slik (nr. 4 i rekken) nå i år 

 Fortsatt oppfordring fra Inger Heimdal om å bidra med bilder til boken fra den forrige 

minneinnsamlingen 

 Troms Historielag har skrevet en uttalelse om historielagsarbeidet i regionen. Denne sendes til 

avisene 

 Oddlaug og Mariann deltok på Troms Historielag sitt årsmøte. Flott arrangement. Mariann fortalte litt 

om det de opplevde rundt møtet. Blant annet skal det startes ny minneinnsamling. Det skal gjøres 

ferdig en bok med historier fra forrige innsamling. I år støtter man opp om husflidslagets innsamling 

av klær. Lyngen utfordres til å ta neste årsmøtearrangement. 

 Økonomi: 

o 74000 på konto 

o 45000 av dette reservert Høgtunprosjektet 

o Ca 40 medlemmer 

o 5 som har betalt kursavgift – slektsf. 

o Instruktør på kurset tar 200,- pr. time 

 Elsa fortalte om seminaret hun hadde vært på i Fjellandsbyen. Veldig flott arrangement. 

Vedtak: 

Oddlaug oversender årsmelding og regnskapsprotokol til LLH. 

Odd-Inge legger ut Ingers bildeoppfordring på internett.  

Odd-Inge skanner inn bilde fra Oddlaug og sender til Inger 

Sak 2: Logo  

Arbeidet fortsetter. Vidkunn er forespurt om å sjekke ut rettigheter med kommunen. Marte Solli er 

forespurt om designarbeid/tilpassing. 

Vedtak: 

Oddlaug følger opp disse to. 

Sak 3: Slektsforskning 

 Kurset er startet. 12 stk. møtte. Meget bra. Tor K følger opp betaling av kursavgift. Kr 400 for ikke- 

medlem og kr 300 for medlem. 

 Ikke-medlem kan betale kr 300 og samtidig få medlemskap for 2012 gratis. 

 Kursdag ble endret til onsdager 

 Oddlaug har søkt studieforbundet om støtte. Innvilget med kr 85 pr time. (16 kurstimer) 

 Mariann og Oddlaug deltar fra styret og betaler ikke kursavgift 



 En lærling på skolen er betalt kr 300 for å hjelpe til med IT 

Vedtak: 

 

Sak 4: SommerMålselv 

 Tor K har sjekket med Troms Kraft angående det å slippe inn på kraftstasjonen. Det får vi ikke lov til. 

Men vi kan vandre med guide ute på området 

 Østgård kan være guide. Han er over 80 år, men frisk og rask 

 Roar Solli sier at det foregår mye på søndag. Han anbefaler oss derfor å velge lørdag 30. juni søm 

arrangementsdag 

 Roar skal utfordre kommunen på å ha åpen foss-til-foss 

 Roar kontakter Anne Berit i Fossmotunets venneforening 

 Vi må også kontakte aktuelle samarbeidspartnere angående samarbeid på dagen. Husflidslaget er 

forespurt siden de hadde møte i samme bygg som vi hadde dette møtet. 

Vedtak: 

Sende e-post til aktuelle samarbeidspartnere om tid og sted og spørre om vi kan samarbeide 

 

Sak 5: Målselvkalenderen 

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

 Ideer til innhold: 

o Gjestestua på Olsborg, Ansvarlig: Odd-Inge 

o Reiersen gården bak gjestestua, Ansvarlig: Odd-Inge 

o Sverre Stenvold, Frihetsli. Bente Frihetsli. Gamle bilder 

o Nersandeggen. Eilert Sundts besøk ca 1860. Ansvarlig: Mariann og Tor K 

o Pølsefabrikken 

o Holmestrand gård. Tor K har noen gamle redskaper. Ansvarlig: Tor K 

o Aldor sin vaskestav på hytta i Sørfjorden. Ansvarlig: Mariann 

o Øystein Trulsen, Leirbekkmoen. Snekkeribedrift. Finnes bilder? Ansvarlig: Elsa 

o Gammel bil, museet. Ansvarlig: Odd-Inge 

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

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

Tor K 

o Sandmo prammen, Kjerresnes. Ørnulf Kristoffersen. Bjørn Taraldsen. Ansvarlig: Oddlaug 

o Halve notbåten, nå naust i Malangen 

o Kolbjørn Kafeen – Andselv 

o Båt etter Waldemar Trangen. Ansvarlig: Oddlaug. 

o Blikkenslager på Grundnes. Tømmersjå etter postmann Eriksen. 

Vedtak: 

Oddlaug fordeler sponsorer pr e-post. Viktig å kontakte disse tidlig 

De enkelte jobber fremover med sine saker. Prøv også aktivt å finne nye. 

 



Sak 6: Kulturminnedagen 

 Vi satser på søndag 9. september for vårt arrangement 

 Vi planlegger å markere skysstasjoner i Målselv, med en busstur 

 Terje Nilsen / Lorentzen kontaktes vedrørende guiding 

 Ungdomslaget samhold kan kanskje ha matservering på Målsnes. Kan museet holdes åpent 

 Arbeidstittel: Skysstasjoner – langs gamle ferselsårer, skysstasjonen som møteplass 

Vedtak: 

Oddlaug kontakter Terje Nilsen, Lorentzen og Samhold 

Odd-Inge melder inn arrangementet til kulturminnedagen 

 

Sak 7: Kulturarvplanen 

 Vi gjennomgikk planen for å identifisere de punkter i den som berører oss som historielag, side 57-60 

 Av ting vi ser for oss kan være aktuelt er: 

o Merking av Maursundlinja 

o Merking av turstier 

o Oppdatering av registre og databaser 

o Freding av krigsminner 

o Den kalde krigen 

o Landvernplan vs forsvaret 

o Ressursbank barn/unge 

o Månedens kulturminne 

o Forvaltning, bli sett, konferanser 

o Frede Øverbygdkirka, om den ikke alt er det 

Vedtak: 

Elsa sjekker med Rapp vedrørende status på Øverbygd Kirke. 

 

 

Neste møte: 25. april 2012 – styremøte, Mariann er ansvarlig for biteti 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


