
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 19. februar 2014, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Odd-Inge, Elsa, Mariann, Frank, Gunnar 

 

 
Bilde 1:Temakveld krigen, ca. 180 deltakere møtte opp. 

Sak 1: Konstituere nytt styre 

 Oddlaug ønsker det nye styret velkommen. 

 Presentasjonsrunde nye styremedlemmer 

o Gunnar Grøtte: Interessert i historie generelt. Ble spurt av bekjent om å være med. Synes det 

er kjekt at historien blir tatt vare på. Interessert i å finne kalenderstoff fra Grøtte. 

o Frank Nygård: Innflytter uten mange aner i Målselv. Kom hit 3 år gammel. Født på Helgeland. 

Føler seg nå som en innfødt. Jobbet på flystasjonen i alle år. Forsvarshistorie ligger nærmest 

hans hjerte. Interessert i alt fra krigsårene. Aktiv i Naturlaget. Med i Midt-Troms fotoklubb.  

 Konstituering av styre 

o Elsa stiller som nestleder 

o Odd-Inge stiller som sekretær 

o Tor fører regnskapet videre gratis, men sitter ikke i styret 

o Frank og Mariann er styremedlemmer 

o Kjell er revisor nr. 1, revisor nummer to gjenstår å avklare. Styret har fått fullmakt til å ordne 

dette. Det er to kandidater:  Ivar Halvorsen og Elvevold. 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker opp med valgnemnda angående revisor nummer to. 

Sak 2: Årsplan 

 Oddlaug delte ut årsplanen på papir. Henviser til dette for nærmere detaljer. 



 Det ble satt opp noen ansvarlige for forskjellige aktiviteter: 

o MålselvKalenderen: Odd-Inge 

o SommerMålselv - krigsminnetur: Frank 

o Kulturminnedagen: Oddlaug 

o Skolehistorien: Elsa 

o Minneinnsamlingen: Mariann 

Vedtak: 

 Angående årets kulturminnedag så kan det hende vi heller velger å fokusere på Grunnlovsjubileum i 

lag med Målselv Kommune. Oddlaug sjekker med kommunen angående deres planer. 

 Det blir den 3. april kurs i registrering krigsminner, på Setermoen 

 Vedrørende minneinnsamlingen så er det følgende som er kommet inn: 

o Johanna Rognmo 

o Universitetet på Storskogmoen, Vidkunn 

o Anna Rismo 

o Aud Brustad 

Sak 3: Troms Historielags årsmøte 14. – 15. mars, Rundhaug Hotell 

 Elin Myre er leder Troms Historielag og vår kontaktperson for arrangementet 

 Plan for guidet busstur, mulige stopp: 

o Start Rundhaug 

o John Tråsdahl 

o Gulhuset, coopen ved Fredriksberg, Tysk hovedkvarter, trebro bygd av fanger 

o Tsjekkerlunden på Moen, fangeleir og minnesmerke 

o Mølla på Moen, Fangeleir og fjellhule 

o Trollhaugen/brua etc, kongen innom i 1940 

o Høgtun (vidkunn) Elsa, tysk TODT leir, hus importert fra Tyskland 

o Andselv, fokus fly – Finn Fossum? 

o Jens Sivertsen - Andslimoen bensin depot 

o General Fleischers vei – Touchpoint 

o Flyplasen er det noe der evt via Elverumskrysset? Svein Lundamo, Gudmund Fossland 

o Tyskere som druknet i Bardufossen 

o Flyplassen/Fossmoen. Gudmund Fossland 

o Kongehytta Heggelia 

 Påmeldte delegater fra MH, Oddlaug melder oss på: 

o Delegater 

 Elsa 

 Oddlaug 

o Observatører 

 Odd-Inge 

 Mariann 

 Frank boks 1281, 9326 Bardufoss 

 Det sendes ut på mail tilbud om aktiviteter våre medlemmer kan få delta på. 

Vedtak: 

 Se over 



Sak 4: Målselvkalenderen 2014 

 Utsatt 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 5: Krigsminnelandskap Troms 1940 - 1995 

 Utsatt, men se pkt. 2, Årsplan 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 6: Landsomfattende innsamling av livsminne, tom 15.04.2014 

 Utsatt, men se pkt. 2, Årsplan 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 7: Referater 

 Ingen 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 8: Eventuelt 

 Mottatt tilbud fra Statsteateret – teater 1814. Tromsø HT 5 og 6 mai. Oddlaug sier hun vil jobbe for å 

få buss dit for teaterkveld. Har opplevd dem før og de var fantastiske. Blander historiske fakta og 

humor. 

 Oddlaug foreslår å ha fast aktivitet på styremøtene med innsamling av krigsminner. 

Vedtak: 

 Inge 

 

Neste møte: 26. mars 2014 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


