
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 31. oktober 2012, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Hans, Tor K, Odd-Inge, Karl 

Sak 1: Høgtunhistorien 

o Vi har møttes  på Høgtun (Elsa, Vidkunn og Odd-Inge) og scannet masse bilder. Blant annet av 

brudekjole. 

o Elsa har funnet en dame som har et forkle + 2 duker vi kan ta bilde av 

o Vi trenger gjerne flere bilder 

Vedtak: 

 Odd-Inge setter inn bildene i en word fil som så Vidkunn får for å skrive på bildetekster 

 Deretter må det besluttes hvilken form dokumentet skal ha, før bilder og tekst settes sammen 

Sak 2: Bardufoss Yrkesskole historien 

 Samme status som sist. 

 Sissel har et arkiv, Vidkunn velkommen til å se på det. 

 Finnes mange pensjonerte som sitter på kunnskap. Møte 

Vedtak: 

 MH arrangerer et møte med interesserte parter i januar. Vidkunn deltar. Møtes på skolen. 

 

Sak 3: MålselvKalenderen 2013 

 Her skriver jeg ikke noe spes. Alle innspill ble tatt med i kalenderen og den gikk i skrivende stund i 

trykken som planlagt 

 Forhåndssalg: Tor hadde gjort en formidabel innsats og skaffet en haug med sponsorer   

 Salg: 

o Påmelding Martna’n 

o Salg av kalender + utedo og vedskjå boka + skysstasjon boka + (JiBM?) på Martna’n 

o Øvrige salgssteder: Gullgruva, Barnung, Prix Øverbygd, Bibliotek(ene) 

Vedtak: 

 Det er noen som ikke har betalt. Disse må følges opp. COOP, Heggemo, Istind, Ole Nordmo ++ ble 

nevnt. Få skikkelig oversikt i fra Tor over dette og purre på de som mangler. 

 

Sak 4: Veinavn i Målselv 

 Det jobbes litt med detet på hvert styremøte 

Vedtak: 

 Torild Skogstad får veinavn i øverbygd til gjennomsyn 

 Legge ut generell info på nettsiden vår 



 

Sak 5: Referater 

 Oddlaug sender Tor faktura på 10 vedskjå bøker vi har forhåndskjøpt. Vi selger disse på Martna’n. 

Oddlaug har fått flere bøker til salg, men husk å prioritere salg av våre 10 bøker først så vi får dekket 

utgiftene. 

 SommerMålselv: Elsa deltok på evalueringsmøte. Hun gav oss muntlig referat. 

 Troms HL ønsker flere påmeldte til klesseminar 

 Oddlaug fikk henvendelse fra Lok. Hist. Mag. Om bilder og tekst fra kulturminnedagen. Det ble 

oversendt. 

 Museet etterlyser info og bilder vedrørende markante kvinneskikkelser i regionen. I anledning 

stemmerettsjubileet. 

o Rakel Bergstad 

o Jordmødre 

o Helselag 

o Lærerinner 

o Gidsken Jakobsen 

o Ingeborg ved Fossen 

o Aslaug Tverrelvmo 

o Åse Nordmo 

 Brev fra Terje Nilssen. Evaluerer guide jobben og turen i sommer. Ønsker hjelp til å selge boka si + 

noen bilder fra turen. 

 37.000 på konto sier Tor. 

 Museet skal ha utstilling om Russefanger. Vandreutstilling. Ønsker tips på informasjon i vårt område: 

o Herman Lorentsen 

o Halvor Dørum 

o Hilmar Tangen 

Vedtak: 

 Odd-Inge mailer museet med tips. 

 

Sak 5: Årsmøte 

 225 år siden innvandringa 

 Tema kan være 

o Bygdebokutvalget, invitere dem i Bardu til å fortelle om sitt arbeid 

o Guri Sommerset, doktoravhandling, Mauken/Blåtind området. Evt i lag med Pål Berg. 

Vedtak: 

 - 

 

 

Neste møte: 28. november 2012. Hans er ansvarlig for biteti. 

 



Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


