
Styremøte Onsdag 31. August 2016 kl. 19.00 

Til stede: Oddlaug Lakseide, Odd Inge Larssen, Frank Nygård, Elsa Nymo, Mariann Nesvold og 
Audhild Olaisen og Aud Brustad 

Forfall: Oddbjørn Njøs 

 

Sak 1: Økonomi v/ Odd Inge 

På konto August 2016: 347 212,60 kr  

- 42 404,00 kr Reservert krigsfangeprosjekt 

- 2000 kr Reservert Høgtunboka 

- 238 320,00 kr Åseprosjektet 

Disponibel saldo: 64 488,60 kr    

Oddlaug har kjøpt «Målselvdalen» 10 stk á 300 kr, hun har solgt to av disse på Fossmodagan 

(á 350 kr). 

 

Sak 2: Målselvkalenderen – 17  v/ Odd Inge 

Alle er i gang med stoff til kalenderen. Har gått gjennom lista før forhåndssalg og frodelt 

ansvar. Oddlaug har skrevet brev og giroer som blir tatt med ut til de vi har på lista 

 

Sak 3: Aase prosjektet  v/ Elsa 

Framdrift: Konserten som var planlagt 11. September blir utsatt til etter jul, da det var 

vanskelig for korene å delta. Anne Lise Sollied vil starte et minnefond for Aase Nordmo 

Løvberg, med Nord Norsk opera og symfoniorkester og eventuelt Sparebanken. Elsa Nymo er 

kontaktperson for Målselv Historielag. 

Kronerulling: Elsa har vært hos bedrifter og det er sendt ut brev til slektninger av Aase. Hittil 

er det kommet inn 238 000 kr til prosjektet. 

Vi har fått gave fra Målselv og Bardu bygdelag i Oslo, som ble lagt ned nå. Gaven besto av to 

maleri (Eidsvoll og Kong Håkon), fat, Nordlandsåkle og vevd åkle. 

Kontrakt Aase prosjektet: Elsa renskriver kontrakt/avtale og sender over til kunstner. 

 

Sak 4: Kulturminnedagen 



Guidet busstur – vi besøker gamle bygninger 

Lørdag 18/9; start kl. 10.00 ved kongehytta 

Middag; Kjøttkaker, kålstuing, potet. Rabarbergrøt til dessert. 

På Øverbygdtunet. Pris: 200 kr pr. person (middag) 

Ettermiddagskaffe på Kongsvolltunet. 

Pris buss/middag/kaffe pr person: 400 kr (styret går gratis) 

Alle i styret tar med 1 kanne kaffe og noe å bite i. 

Annonsering i Nye Troms, legges ut på hjemmesida til Historielaget, og Odd Inge sender mail 

til medlemmer. 

 

Sak 5: Høgtunhistoria v/Elsa 

Tilbakebetalingsplan: Overskudd fra boksalg 28/2; 15 075 kr. Odd Inge undersøker med 

kasserer om dette er overført til Midt Troms Museet, hvis ikke blir dette gjort snarest. Det er 

solgt bøker for ca. 4000 kr (etter 28/2), vi setter også over dette. Odd Inge foreslår at vi også 

bruker de 10 000 kronene vi skal få i KIK – prosjektet, til å betale ned bokprosjektet. 

Elsa svarer Berit Kvammen om nedbetaling til Midt Troms Museum. 

 

Mariann Nesvold 

ref 


