
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 20. august 2014, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Odd-Inge, Gunnar, Karl 

 

 
Bilde 1: Elsa, Oddlayg, Karl og Gunnar gjør seg klar til å ta i mot stortingspresident Olemic Thommessen. 

Sak 1: Krigsminnelandskap Troms 1940 - 1995 

 Registreringskveld er gjennomført 

 Stensrud på museet skulle registrere videre i sommer, status ukjent 

 Invitasjon fra Bente Nordhagen. Møte ressursgruppene for prosjektet i Gratangen 10. eller 17. 

september. 

o Frank er vår krigsminnekontakt 

o Frank og Oddlaug aktuelle for å dra 

Vedtak: 

 Oddlaug svarer Bente om at vi er interessert i å delta 

Sak 2: Målselvkalenderen 2014 

 Torild Skogstad har sjekket sager.Hun har 2 tips som er aktuelle. 

 Kjell Lundnes har noen tips 

 Anders Strand og Odd-Inge bruker September på å fotografere og besøke aktuelle sager 



Vedtak: 

 Torild sjekke de 2 sagene oppi bygda, om vi kan få komme å ta bilder av dem, ta med Anders Strand 

Sak 3: Grunnlovsjubileet 

 Opptrykk av Målselvdalen går sin gang. To prøvetrykk mottatt, men ikke bra. Må endres viser det seg. 

Blir ikke klare til salgs på jubileumsdagen, men vi kan ta opp forhåndsbestilling. 

 Elsa: 

o Markeringen søndag 12-16. Vi står med bod. 

o Kristian ordner kjøring av Stortingspresidenten. 

o Historielaget skal ta i mot han når han kommer. Kledd i bunad eller andre finklær. 

o Vi bør gi han noe som har historisk verdi fra Målselv. Kniv, sveipe eller noe slikt. 

o Kan knivklubben stille ut noe? 

o GiH kommer også. 

o Angående boder og utstillinger så er det meste utsolgt og folk orker ikke mer boder. Elsa 

antar det med boder utgår. 

o Skal være planleggingsmøte på Moen på torsdag 21. 

o Forestillingen Kong-Nor har vært vist over hele landet og skal vises kl. 13:00 

o Tilby Husflidslaget å stille ut sokker og votter etc .på vår stand 

 Vi trenger et telt der vi kan vise oss fram. Sette opp streameren vår. Sette ut forhåndsliste for 

boksalg. Produkter vi kan selge. 

 Avklare med kommunen hva de evt. skal gi presidenten 

 Gunnar har en sveipa skål han har laget som han kan gi bort. Få satt emblem på den. Snakk med 

Helene om overrekkelse. Få markert historielaget 

 Legge ut giroer 

 Gi presidenten en Målselvnepe + historien om den 

 Hallvar og Frid – nepskrin? 

Vedtak: 

 Elsa møter kommunen klokka 14 torsdag for detaljplanlegging. 

 Odd-Inge lager utkast til rollup og sender ut. 

Sak 4: Landsomfattende innsamling av livsminne, tom 01.01.2015 

 Ikke jobbet med 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 5: Kulturminnedagen 2014, 14. september 

 Budsjett ca. 5000,- 

 Jobber med å avtale foreleser på sage: Olav Fredrik Larsen. 

 Guide: Olav Fredrik Larsen 

 Avventer videre planlegging til dato avtalt med guide 

 Sjekke med guide om fremkommelighet og tid 

 Kan Biskop Hvoslef brukes som båt over fjorden, evt. som turbåt for de som ikke vil gå. Pris? 



Vedtak: 

 Oddlaug jobber med planlegging av dette arrangementet 

Sak 6: Medlemskontingent 2014 

 Medlemslisten er litt uoversiktlig nå. Tor har sitt system og vi har en medlemsliste. Man kan ikke 

bruke tid på å manuelt oppdatere fra den ene til den andre betalinger etc., så det trengs en felles 

liste. 

Vedtak: 

 Oddlaug finner ut de få som skal ha brev. Gjelder de få som ikke har e-post. 

 Odd-Inge snakke med Tor om medlemslista, hvordan få en felles liste 

Sak 7: Post/Referater 

 Invitasjon fra Troms historielag til grunnlovsfeiring 19-21 september 

o Laget kan sponse deltakelse dersom noen vil delta. 

o Vi sponser med kr 500,- 

o Vi sponser styret med 850,- 

o Påmeldingsfrist 10. sept 

 Johan Olsborg, minnelund kirka. Vi støtter ideen om en minnelund og at den første kirka er et 

kulturminne og den første kirkegården som bør bevares, så får det være opp til Kirkelig Fellesråd å 

beslutte detaljene. Kommunen bør få det inn i kulturminneplanen. 

Vedtak: 

 Legge ut på nettsiden tilbud om sponsing grunnlovsfeiringen til Troms Historielag. 

 

Neste møte:  

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


