
Referat fra styremøte Målselv Historielag 25/11-2015, kl. 19.00 på Høgtun 

Tilstede: Oddbjørn Njøs, Odd Inge Larsen, Oddlaug Lakseide, Audhild Olaisen, Elsa Nymo, 

Mariann Nesvold, Gjest; Vidkun Haugli. 

Sak 1: Høgtunhistoria v/ Elsa og Audhild 

Lansering av bok, Onsdag 2. Desember kl. 19.00 i biblioteket på Høgtun. Elsa har sendt ut 

invitasjon til blant annet; kommunen, media, skoleledelsen og husflidslaget. I tillegg legger 

Odd Inge ut på Facebook. Målselv spellemannslag spiller. Oddlaug hører om skolen kan lage 

noe å bite i, og om de kan sponse dette. Elsa søkte husflidslaget om økonomisk støtte, og 

fikk 5000 kr til prosjektet. Boka skal selges på Rundhaugmartnan. Pris pr. bok; 250 kr. De som 

har bidratt i boka, får ei bok hver i gave. Forslag fra Mariann om at de som har jobbet med 

boka (Elsa, Audhild, Odd Inge, Vidkun) får en kompensasjon for arbeidet de har lagt ned med 

bokprosjektet. Audhild foreslår at vi ser hvor godt boka blir mottatt og hvor stort salget blir 

først. 

Sak 2: Målselvkalenderen 2016 v/ Odd Inge 

Den er lovd ferdig til 1/12. Onsdag pakker vi til de som har forhåndskjøpt, å får disse ut til de. 

Odd Inge hører med Gullgruva om de kan selge kalendere der. Oddlaug har pratet med 

Bardufosstun. Salg ellers på Husfliden, biblioteket i Heggelia og i Øverbygd. Styret får en 

kalender hver og kan kjøpe flere for 50 kr. Salg på Rundhaugmartnan 5. Desember. 

Vaktliste: 

9 – 12: Oddlaug og Elsa 

12 – 14: Odd Inge og Oddbjørn 

14 – 16: Mariann og Audhild + Rønning 

Vi selger også Målselvdalen (300 kr), Vi hadde vedsjå og utedo (150 kr), Fra villmark til bygd 

(250 kr) og Høgtunhistoria (250 kr). Odd Inge lager liste over bøker historielaget har for salg, 

som vi kan ha i salgsboden. 

 

 



Sak 3: Medlemsliste 

Vi har fått Tor Johnsen og Cato Hauge som nye medlemmer. Oddlaug sender hilsen. 

Sak 4: Livsminner 

Mariann, Frank og Oddlaug sender over det vi har 

 

Sak 5: Jubileumsfeiring 

Målselv Historielag er 30 år, 10. Februar 2016. Vi prøver å til markering på Rundhaug 

gjestegård. Her ble historielaget stiftet i sin tid. Vi hører med Mellembygd mannskor og 

Målselv spellemannslag om de kan delta. 

 

Referater: 

- Odd Inge har vært på fotobevaringskurs i Tromsø, to dager. På nyåret blir det 

oppfølgingsmøte. Vi vurderer å ha en egen slik kveld i historielaget. 

- Vi ble enig med Kristian Moldenæs om ett møte i Januar angående registrering av 

kulturminner. 


