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Sak 1: 

- Ingen innspill kommet etter avisoppslaget. 
- Hilmar Tangen og William Engseth mener det bør stå der det er. Det samme mener 

museumsfolkene. 
- Skolen mener å ha mye fysisk aktivitet rundt skolen. 
- Frank sier han får 50/50 tilbakemeldinger. 
- Man kan søke Riksantikvaren innen 10. Mai om midler til å ta vare på krigsminner. 
- Kan man ha minnetavle på Andselv uansett hvor bautaen står. 
- Når skolen bygges på et kulturminne – hvem har ansvar for å ta vare på det. Stille 

spørsmål til skolen om dette og om økonomi. Stilet til Harald Svendsen. Oddlaug 
kontakter han. 

- Russefangeleieren bør bli egen sak når den er registrert som kulturminne. 
 
Sak 2: 
Tema er BÅTER. Kategori: Fiske, person transport, ferge, komse, lokalbåt, turistskip, 
båttyper. 
   Måneder   Tekst 
Elsa   1    Lystring – Båt Fossmotunet 
Audhild  2    Lokalbåt Målsnes 
Ole Nygård  3    Ei ferje 
Aud Brustad  4    Person trafikk over elva 
Kristian  5    Gods trafikk (melkespenner) over elva 
Rønning/Elsa  6    Fossmobåten til bruk i fossen 
Elsa   7    Dividalen spesiell lype 
Frank   8    Komser 
Kurt Alsvald  9    Ranværing/spisse som kom på 50-tallet 
Hans   10    Samiske båter? Hans Prestbakkmo 
Mariann  11    Pokebåt Sørfjorden – Nå naust 
   12    Sagn Elvekari/Jutulslonga 
Kristian  13    Pram (Trur museet har en) 
Rønning  14    Båtproduksjon 
 
Hvem skal være hovedsponsor? Troms Kraft? Sigurd Østgård. Elva som kommunikasjonsvei. 
Oddlaug sjekker. 
 
Sak 3: 
Tre møter gjennomført. Frank er vår representant. Frank mener der er en del faktafeil i 
historien til planen. Har fått Vidkunn til å lese gjennom og skrevet bemerkninger. Disse er 
oversendt fylket. Fra vår side var det viktig å få det historiske riktig. 
 
Sak 4: 
Er i avslutningsfasen. 
Tilbud mottatt fra Lundblad, 60-100 K 
Penger til trykking fra museets fund eller fra fylket 
Elsa må henvende seg formelt til Børre og be han om uttalelse. Kan han søke til fylket. 



 
 
 
Sak 5: 

- Merete Seirstad Bodker har sagt seg villig til å lage en statue. 
- Planlagt å stå på Fossmotunet. Museet sier det er flott. 
- Helfigur + 2 byster (Flyttbare). 
- Pris ca. 700.000 i bronse. 
- Orgelet fra Fossmoen kan man få tilbake. 
- Tenker et fond opprettet av Historielaget. Det er enstemmig vedtatt. 
- Samarbeidspartnere: Mellombygd mannskor og Midt-Troms Museum. 
- Elsa er prosjektleder. 

 
Sak 6: 
Amundrommet. Frank ansvarlig, Vidkunn guide. Siri Storaa, BOIF, sier vi kan låne bua der, 
koden er 1948. Hun anbefaler Vårhaugen. Annonseres en uke før. 
 
Barduelva 
Båter: Frank, Torbjørn, Leif Ivar og Oddlaug. 
Flytevester: Lånes hos BVGS. 
Bålfyring Åsen: Halvar B 
Annonsering med påmelding for de med spesielle behov. 
Oddlaug ansvarlig. 
 
Sak 7: 
LLH har igjen oppfordret alle til å være aktive. 
Referater 

- Brønnøysund – Oddlaug registrerer 
- Medlemmer 57 
- Sende purringer – Mariann 
- Målselv kalenderen – Oddlaug samlet 500 fra biblioteket. 
- Momsrefusjon – Oddlaug ordner 

Medlemsavgift LLH og 9H Betalt. 
 


