
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 23. januar 2013, Museet kl 19:00 - 22:00 

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

Fra valgkomiteen møtte: Gerd Karoline 

 

Bilde 1:Disse dristige menn… 

Sak 1: Årsmøtet 2013 

 Valgkomiteen ved Gerd Karoline er med på denne saken. Hun gikk gjennom lista over hvem som er på 

valg i år og spurte de som i dag sitter i vervene om de tok gjenvalg. 

 Årsmøtet blir 13/2 klokka 1700 i BlackBox på Istindportalen. Frist for innmelding saker er 6/2. 

 Forslag fra styret: 

o Kontingent økes til kr 200 pr. år. (av dette kr 20 til Troms Historielag og kr 500 samlet til LLH) 

o Kjøregodtgjørelse sats settes til kr 2,50/km + kr 0,50/km for passasjer 

 Valg av delegater til årsmøte Troms Historielag settes som sak på vårt årsmøte. Om mulig få med en i 

fra styret. Vi kan sende 2 delegater med stemmerett. Årsmøtet TH er 9-10. mars på Reisafjord hotell. 

Koster kr 1200,-/person + reise og hotellrom. 

 Orienteringssak på årsmøtet: 

o  Hvor står logosaken (Oddlaug) 

o Høgtunhistoria (Elsa/Vidkunn) 

 Tor har kontroll på regnskapet, gikk i gjennom dette på møtet og skal få det revidert 

 Oddlaug skriver som vanlig årsmeldingen og lager årsplan 

 Temakveld etter årsmøtet: 

o Bård A. Berg – «Bygdebokarbeid», ca 60 minutter. Honorar kr 2000,- 

o Jon G. Blom: «Mennesker og steder i et kulturlandskap», ca 30 minutter, honorar kr 1000,- 



o Vidkunn: Vise fram eksisterende bygdebøker og si litt kort om hva de inneholder. Salg bøker? 

Vedtak: 

 Forslag fra styret til delegat årsmøte Troms Historielag: Oddlaug. 

 Odd-Inge legger ut innkalling på nettsiden og sender e-post til de han har adresse på. 

Sak 2: MålselvKalenderen 2013 

 Evaluering: 

o 2 feil i årets kalender, må bli bedre på korrektur 

o Kalenderen veldig godt mottatt. Ble veldig bra i år. Folk liker at den er i farger. Godt salg og 

mange nye forhåndskjøpere. Skryt til de som har skaffet sponsorer. Elsa hadde snakket med 

Aase og hun var rørt over å være husket i hjembygda. Barnung mente det var vår hittil beste. 

 Oddlaug sender 2 ex til pliktavlevering 

 Rundhaug hotell får noen til å legge ut for salg. Bernhard Sletten får 1 kalender som bidragsyter. Elsa 

får noen eksemplarer til salg. Oddlaug får resten til oppbevaring/bruk. 

Vedtak: 

 Oddlaug sender 2 ex til plliktavlevering. 

 Tor leverer noen ex til Rundhaug Hotell 

 Torild samler inn kalendre og penger fra Coop Øverbygd 

Sak 3: Russefangeleir 

 Kommer vandreutstilling på biblioteket i uke 11 

 Vi samarbeider med biblioteket om denne, drar lasset i lag 

 Deltar på åpningen i lag med biblioteket 

 Spørre om Vidkunn kan delta på åpningen og si litt om fangeleire i Målselv 

 Elsa har påtatt seg å være kontaktperson 

 Oppfordre folk som kommer på åpningen om å ta med seg ting laget av fangene og vise frem 

Sak 4: Skolehistorien Bardufoss vgs 

 Invitere styret, Vidkunn og diverse andre til felles møte om saken på Bardufoss vgs. 

 Kan f.eks skje onsdag 6. februar kl 18:00. Torild og Oddlaug ordner med litt å bite i. 

 Elsa påtar seg å jobbe videre med prosjektsøknad for å skaffe midler til videre arbeid. Hun trekker inn 

ressurser etter behov 

 Aktuelle personer til møtet: 

o Vidkunn 

o Viggo Fossum 

o Børre Krudtå 

o Dag Bjørnflaten 

o Karin Berntsen 

o Gunnar Grøtte 

o Harald Gustavsen 

o Johannes Fagerheim 

o Turid Fedje 

o Herman Lorentsen 

o Olaf Jacobsen 



Sak 5: Sommer Målselv 2013 

 Møte i Næringshagen tirsdag 29. januar 

 Våre planer: 

o Kirkehistorie 

o Landbrukshistorie 

o Lørdag 29. juni er vår foreløpige arrangementsdag 

Vedtak: 

 Odd-Inge deltar på møtet. 

Sak 6: Post 

 1 innmelding fra Jon Gunnar Blom. Tor fører han i medlemslista 

 Økonomi: 31290,- på konto + ca. 10000,- på vei inn fra kalendersalg(Oddlaug/Odd-Inge) 

 Det er to kjøpere av kalender og bøker som ikke har betalt, må purres 

o Viktig å ha klare avtaler med dem vi selger på vegne av, at når det sendes med vedlagt giro så 

er risikoen deres og ikke vår. Vi kan evt. Purre 1 gang, men deretter får de selv drive inn 

pengene.  

 Slektsgruppa starter opp med et møte i måneden frem mot sommeren. 

 Troms Fylkeskommune går i gang med 3 årig prosjekt for å kartlegge krigsminnelandskap 1940-45. 

Orienteringsdag 7. februar i Tromsø. Oddlaug sjekker med Reidun om hun vil melde seg inn og om 

hun er interessert i å delta. Evt. kan muligens Torild delta. 

Vedtak: 

 Oddlaug purrer de to som ikke har betalt siden hun vet hvem det er og har kontaktinformasjon 

Neste møte: Årsmøte 13. februar 2013 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


