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MÅLSELV HISTORIELAG – REFERAT ÅRSMØTE 2013 

REFERAT FRA ÅRSMØTE ONSDAG 13. FEBRUAR 2013, ISTINDPORTALEN KL 17:00 - 18:30 

Til stede: Ca. 16 stk. møtte til årsmøte. Ca. 50 stk. møtte til temakveld etterpå.  

 

1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll 
Møteleder: Rønning Tollefsen 
Referent: Odd-Inge Larsen 

To til å underskrive referat: Tor Lyngås og Agnes Fagerheim 

Disse ble enstemmig godtatt av årsmøtet. 

2. Årsmelding 
Årsmeldingen ble lest opp av lagets leder Oddlaug Lakseide. Ingen hadde anmerkninger til 
denne. Det ble kommentert at det var en flott årsmelding. Årsmeldingen ble enstemmig 
godkjent. 

Det var to kommentarer til årsmeldingen: 

 Angående veinavn ble det spurt hvem Ingeborg var. Dette ble besvart. 

 Angående årets kalander var det en kommentar/presisering angående orgelet på 
Nordmo og dets vei tilbake til Åse Nordmo Løvbergs eie. 

3. Revidert regnskap 
Lagets kasserer Tor Kvammen gikk gjennom regnskapet. Revisorrapport fra Arvid Elvevold og 
Kjell Lundnes ble lest opp. Det var ingen merknader og de godkjente regnskapet. Regnskapet ble 
enstemmig godkjent av årsmøtet. 

4. Fastsettelse av kontingent  
- Styret foreslår økning til kr 200 
Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

5. Innkomne forslag 

 Presentasjon - logoforslag v/Odd-Inge Larsen 
Arbeidet med lagets nye logo skrider fram og Odd-Inge Larsen presenterte utkast til logo 
så langt arbeidet er kommet. Vidkunn sa litt om bakhistorien til logoen for de som ikke 
var til stede på forrige årsmøte. 

Det var en kommentar fra salen: 

o Spørsmålet var om det måtte være to økser i kryss. Litt krigersk. 

 Presentasjon - arbeidet med skolehistorie v/Vidkunn Haugli 
Vidkunn Haugli og Elsa Nymo orienterte om arbeidet med skolehistorie. Høgtunhistorien 
mye godt ferdig. Neste prosjekt er Yrkesskolen på Bardufoss der arbeidet med 
informasjonsinnsamling har startet så smått og man skal i gang med å søke midler. 

 Budsjettforslag v/Tor Kvammen 
Kasserer Tor Kvammen la fram budsjettforslag for 2013. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra salen: 

o Det må være potensiale for flere medlemmer. Intensiver arbeidet med å skaffe 
flere. 
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o Bardu gir ut årbok. Men konklusjonen fra salen ble at vi skal støtte opp om Jul i 
Bardu og Målselvdalen slik det står i vår formålsparagraf. 

o Bardu har medlemsblad. Vi har nettsiden vår som informasjonskanal. 

 Årsplan v/Oddlaug Lakseide 
Leder Oddlaug Lakseide la fram aktivitetsplan for 2013. Denne ble enstemmig godkjent 
av årsmøtet. 

 Valg av delegater til årsmøte i Troms Historielag 9. – 10. mars 
Leder Oddlaug Lakseide meldte seg frivillig. Årsmøtet foreslo så at styret måtte finne en 
delegat til. Kjell Lundnes meldte seg frivillig. 

6. Valg i henhold til § 5 
Agnes Nerland Fagerheim la på vegne av valgkomiteen fram forslag til nye styremedlemmer. 
Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet. Ingen motkandidater ble foreslått. 

 Leder: Oddlaug Lakseide (1 år) 

 Styremedlem: Odd-Inge Larsen (2 år) 

 Styremedlem: Mariann Nesvold (2 år) 

 Varamedlem: Torild Skogstad (1 år) 

 Varamedlem: Karl Magne Hasvold (1 år) 

 Varamedlem: Bjørnar Fredheim (1 år) 

 Valgkomité: Agnes Nerland Fagerheim (1 år) 

 Valgkomité: Gerd Karoline Borgen (1 år) 

 Valgkomité: Rita Kramvik (1 år) 

7. Eventuelt 
Rigmor Lyngås informerte om at en planlagt busstur til sommeren foreløpig var avlyst. Det 
trengs lengre tid til planlegging. 

Kjell Lundnes sa at det å ha medlemsgiro tilgjengelig på alle møter og arrangement kunne bidra 
til å verve medlemmer. 

 

 
______________________  ______________________  ______________________ 

Odd-Inge Larsen   Tor Lyngås    Agnes Nerland Fagerheim 

Referent 

Vedlegg: 

 Årsmelding 

 Årsplan 

 Regnskap 

 Budsjettforslag 
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Målselv Historielag - Årsmelding 08.02.2012 – 13.02.2013 

 

Styrets sammensetning i perioden: 

 

Leder:      Oddlaug Lakseide, 1 år 

Nestleder:     Mariann Nesvold, 1 år 

Sekretær/webredaktør:        Odd-Inge Larsen, 1 år 

Kasserer:    Tor Kvammen, 2 år 

Styremedlem:    Elsa Nymo, 2 år 

 

1. vara:     Torild Skogstad, 1 år 

2. vara:     Karl Magne Hasvold, 1 år 

3. vara:     Hans Prestbakmo, 1 år 

 

Revisorer:    Kjell Lundnes, 2 år 

     Arvid Elvevold, 2 år 

  

Valgkomité:    Agnes Nerland Fagerheim, 1 år 

     Rita Kramvig, 1 år 

     Gerd K. Borgen, leder, 1 år 

    

 

Administrasjon 

Det har vært avholdt 9 styremøter. Vara er innkalt til alle møter. 

  

Midt-Troms museums møtelokale i Høgh-bygget har vært brukt som fast møtested. Tre møter er 

avholdt hos Målselv bibliotek, Istindportalen. 

 

Laget er medlem (fra 2010) i Landslaget for lokalhistorie (LLH) og har mottatt Lokalhistorisk 

magasin, meldingsblad for LLH og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) samt Heimen, organ for 

Landslaget for lokalhistorie.  

 

Laget er meldt inn i Troms Historielag fra 2011. Jf. årsmøtevedtak 2011. 

  

Mariann Nesvold og Oddlaug Lakseide deltok som delegater på årsmøte til Troms Historielag (TH). 

Årsmøtested var Rå videregående skole i Kvæfjord. Oddlaug er vara til styret i TH og har deltatt på 

to styremøter.  

 

Elsa Nymo representerte MH på planleggingsmøte for ”SommerMålselv”, 16. januar 2012 og på 

oppsummering 8. oktober. Odd-Inge Larsen representerte oss på møte for «SommerMålselv 2013», 

29. januar 2013. 

 

Odd Inge Larsen har fått hjemmesiden vår attraktiv. Siden er til enhver tid oppdatert med ny 

informasjon. Flere enn tidligere finner oss og tar kontakt via www.malselv.historielag.org 

 

Etter årsmøtet 2012 utfordret styret Marte Nergaard Sollied til å komme med forslag til logo med 

bakgrunn i forslag 1 til uttalelse fra årsmøte. Dette er Halfdan Arnebergs utkast til kommunevåpen 

for Målselv. Utkast til logo foreligger til årsmøtet 2013. 

 

Roald Renmælmo, Hans Prestbakmo, Målselv Historielag v/Odd-Inge Larsen og Elsa Nymo leverte 

bilder til «Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014» 

 

http://www.malselv.historielag.org/
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Hans Prestbakmo, Odd-Inge Larsen og Oddlaug Lakseide bidro med bilder og bildetekster til Troms 

Historielags bok «Vi hadde utedo og vedskjå» (2012). Boka presenterer minneoppgaver om barneår i 

Troms skrevet i 1996 av personer født før 1930.  

 

Elsa Nymo har vært prosjektleder for dokumentasjonsprosjektet ang. Høgtun videregående skoles 

historie. 

 

Vidkunn Haugli representerte MH på oppstartseminar 7. februar hos Troms fylkeskommune. Tema: 

«Krigsminnelandskap Troms, 1940 – 1995» Prosjektet omhandler registrering av krigsminner og 

tilrettelegging av utvalgte krigsminner også den kalde krigen for visning og opplevelse.  

 

MH er beskrevet som samarbeidspart i Kulturskolens prosjekt i Den kulturelle spaserstokken. Navn 

på tiltak: De gamle forteller. Eldre som selv ønsker å fortelle skal gis mulighet til formidling gjennom 

fortellerkvelder eller annet kunstnerisk uttrykk. Prosjektet fikk kr 75 000. 

 

Aktiviteter 

 

Slektsforsking   

I tiden mars til juni ble det gjennomført slektsforskerkurs, 4 kvelder à 3 timer.  Alf Kjetil Bakke fra 

Bardu Historielag var engasjert som instruktør. Det ble gitt opplæring i programmet Legacy, versjon 

7. 14 personer deltok. Fra januar 2013 er det tilbud om å delta i uformell slekstsforskergruppe. Det er 

interesse for å ta en fellestur til Statsarkivet. 

 

SommerMålselv 

Søndag 1. juli deltok MH i SommerMålselvs program med guidet vandring «Gjennom krafthistorisk 

landskap”. Tor Kvammen hadde regien sammen med Elsa Nymo. Guide var Sigurd Østgård, tidligere 

stasjonssjef på Bardufoss kraftstasjon. Vandringen startet fra Fossmotunet til tuftene etter 

gammelstasjonen (1922 – 1961). Herfra ble det bygd linje til Setermoen og Målsnes allerede i 1923.  

Turen fortsatte langs Bardufossens nedre fall (28,5 m) og øvre fall (    ) hvor Nye Bardufoss 

Kraftverk har en flott stasjonsbygning. Dagens kraftstasjon (1953) er sprengt inn i fjellet og utnytter 

kraft fra begge fall. Siste stopp var demningen ovenfor Øverfallet. Støtteforeninga for Fossmotunet 

stilte med salg av kaffe og vafler. 20 personer deltok.  

 

Kulturminnedagen 

16. september markerte laget Kulturminnedagen 2012. Årets tema: «Møteplasser». Vårt arrangement, 

guidet dagstur med buss, hadde tittelen «Skysstasjoner i Målselv. Målsnes – Gullhav – Fredriksberg 

– Bakkehaug - Øverbytunet». Medforfatter i boka «Med hesteskyss langs veien» (2011) Terje Nilsen 

fra Bardu Historielag, formidlet lokalhistorie på en fremragende måte. Første stopp var 

gammelskolen på Eidet  hvor Hermann Lorentzen var lokal guide. Neste stopp, grendehuset på 

Luneborg. Her fikk vi servert middag, Målselvnepe og stedshistorie av medlemmer av grendelaget på 

Luneborg. På Gullhav vandret vi sammen med Trond-Harald Eriksen, nåværende eier av 

våningshuset som ble brukt som skysstasjon fram til 1920-tallet. Videre stoppet bussen opp ved den 

gamle Hay-gården på Moen, nå bebodd av byggmester Roger Hagensen, ved fergeleiet på 

Fredriksberg og på Bakkehaug. Turen endte på skysstasjonen mellom Skjold og Holt, Øverbytunet. 

Nanne Aspenes sammen med flere fra Øverbygd husflidslag vartet opp med storstilt 

ettermiddagskaffe og tradisjonsbakst. Ole Nygård viste fram bilder og fortalte om bruk av 

Øverbytunet. 25 deltakere.   

 

På forespørsel fra Lokalhistorisk magasin ble det produsert artikkel til bladet. Denne var et samarbeid 

mellom Odd Inge Larsen (bilder), Nye Troms v/Iris Hallen og Oddlaug Lakseide (tekst).   

 

Målselvkalenderen 
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Målselvkalenderen 2013 ble produsert av Odd Inge Larsen og trykket i farger av abcGrafisk. Opplag 

600. Inspirert av temaet ”Nytt liv i gamle minner” ble det samlet inn lokalhistorisk dokumentasjon i 

hovedsak knyttet til bruksgjenstander.  Kalenderen var ferdig til Rundhaugmartna`n og har ligget for 

salg på Gullgruva, hos Gullsmed Barnung, på Målselv Bibliotek i Istindportalen og på Prix i 

Øverbygd. Forhåndssalget økte til 210 kalendere fordelt på 19 bedrifter. Styrets innsats gjør at laget 

sitter igjen med et godt overskudd. Årets utgave er den beste til nå. Som positivt nevnes at kalenderen 

trykkes i farger. 

 

Temakvelder 

Etter årsmøtet 08.02.2012 ble det arrangert temakveld i slektsforskning. Nils Bjørklund og Rannveig 

Lorentsen fra Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø innledet. Videre delte Alf Kjetil Bakke og 

Kjell Bruvold fra Bardu historielag sine erfaringer med slektsforskning i deres lag. Hensikten med 

arrangementet var å inspirere eget lag i arbeidet med å starte slekstsforskergruppe. 40 personer møtte.  

 

Etter innspill fra medlem og manusansvarlig for dokumentarfilmen «Fortielsen – flyulykken 

Forsvaret ønsker å glemme» (1972) Rønning Tollefsen, ble filmen forhåndsvist i Istindportalen 

24.09.2012. Etter framvisning stilte Rønning og medprodusent, TV2-fotograf Jørn Berger-Nyvoll 

opp og fortalte om ide og veien fram til ferdig film. Presentasjonen var et samarbeid mellom 

Velferden, Målselv bibliotek og Målselv Historielag. Ca 100 personer deltok. 

 

Dokumentasjon av Høgtuns historie 

Vidkunn Haugli har stått for innsamling og gjennomgang av kilder og har skrevet ferdig sin del av 

historien. Odd Inge Larsen og Elsa Nymo har bidratt i innsamling og skanning av bilder. Audhild 

Olausen, lærer på Høgtun med master i arkitektur har sagt seg villig til å skrive om bygningene på 

Høgtunområdet. 

 

Dokumentasjon av Statens yrkeskurser, Bardufoss yrkesskole, Bardufoss-, Indre Troms-  

og Bardufoss Høgtun videregående skoles historie 

Under arbeidet med Høgtunhistorien har Vidkunn skaffet til veie kildemateriale knyttet til nåværende 

Bardufoss Høgtun videregående skoles historie. Det er stor interesse for at også denne historien skal 

nedtegnes. Arbeidet med nytt prosjekt er påbegynt. Onsdag 06.02.2013 ble det avholdt møte på 

skolen. Til dette møtet ble tidligere ansatte invitert. 

 

Nye veinavn i Målselv 

På forespørsel fra Målselv kommune har styret kommet med flg forslag til nye veinavn i Målselv: 

Fagerlidal – adkomstveg til Fagerlund boligfelt: Ole Krogsengs veg 

Veg forbi Bardufoss ungdomsskole: Forts. Ole Reistads veg 

E6 fra kapellet i Heggelia til Sørreisakrysset: Rustahøgda 

E6 fra Bardu grense til kapellet i Heggelia: Sundliavegen 

Fv 86 fra Sørreisakrysset til Sørreisa: Sørreisavegen 

Fra Sørreisakrysset til rundkjøring Andselv: Gammelvegen 

Fra rundkjøring Andselv til LHL: Nedrevegen 

Gågata på torget: Torgvegen 

Vegen opp til Sameskolen: Olarommet 

Vegen inn til flyplassen: Flyplassvegen 

Veg på Fossmoen, fra Rv til Bardufoss kraftstasjon: Ingeborgs veg 

Veg i Fossmoen boligfelt, krysser «Ingeborgs veg»: Vidkunn Hvedings veg  

 

Jubileum 225 år – innvandring (1788 – 2013) 

225-års markering feires med kake og flagg på temakveld ved årsmøte 2013.  

 

Økonomi 
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Momsrefusjon, 49 % av regnskapsført moms for året 2011 og et lite beløp fra Grasrotandelen er nye 

inntekter. Salg av Målselvkalenderen er også i år den største inntektskilden. Målet med å få 

sponsing/forhåndssalg som dekker trykking er ikke nådd. Utgifter til trykking er dette året kr 27 500. 

Relativt stor "publikumsaktivitet" har medført merkbare kostnader til annonsering. Ved styremøte 

23.01.2012 var det ca kr 40 000 på konto. I beløpet ligger prosjektmidler til dokumentasjon av 

Høgtuns skolehistorie.  

 

Medlemmer 

47 personer har betalt medlemskontingent.  

 

Sluttord 

Styret takker medlemmene for engasjement i forbindelse med lagets aktiviteter. Vi takker spesielt 

Rita Kramvig for samarbeid om temakvelder og lån av møtelokaler. Takk til Midt-Troms Museum 

som huser oss i stort, godt møterom i sentrum av Bardufoss. 

 

Det nye styret anmodes om å arbeide for å få flere medlemmer. Engasjerte medlemmer skal gi 

innbyggerne i Målselv ”Nytt liv i gamle minner”. Lokalhistorien trenger dokumentasjon og 

formidlere som kan gi liv til dokumentasjonen.  

 

I 2013 er det 225-års jubileum for fast bosetting av døler i dalen.  

 

Vi ønsker lykke til med arbeidet i 2013! 

 

 

 

Bardufoss 11.02.2013 

 

 

For styret, Oddlaug Lakseide, leder  

 

Årsplan Målselv Historielag - 2013 

Tema for Kulturminnedagen 2013 er «Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og 
handling». Tidsramme for arrangement er tirsdag 10. – søndag 15. september. 
I 2013 er det hundre år siden kvinnene fikk allmenn stemmerett. Stemmerettsjubileet har fokus på 
likestilling, og kulturvernorganisasjonene vil benytte anledningen til å se på hvilke roller kvinner og menn har 
hatt i sivilsamfunnet. 

I tiden 01.11.2012 – 01.11.2013 oppfordres personer født før 1950 til å fortelle om sine liv i en 
landsomfattende innsamling av livsminne. Aksjonen har navnet: «Mange stemmer fra levde liv». 
LLH er en av organisasjonene bak. LLH og TH oppfordrer historielagene til aktiv deltagelse.  
 
Troms fylkeskommune starter i 2013 opp et treårig prosjekt kalt «Krigsminnelandskap Troms 1940 
– 1995». Dette er et stort prosjekt som omhandler registrering av krigsminner og tilrettelegging for 
visning og opplevelse.  
 
Utstillingen Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941 – 1945. Utstillingen er utviklet av Falstadsenteret 
og er en bearbeidet versjon av utstillingen som ble vist for president Medvedev under hans besøk til 
Norge i 2010.  
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Aktivitet Tid - Frister Tema 

SommerMålselv  
 

 

Kulturminnedagen  10- - 15. 10 
 

 

Krigsminnelandskap Troms 
1940 - 1995 

2012 -2015 
 
 

 

Målselvkalendenderen  
 

 

Åpning av utstilling:  Uke 11 
Åpning 12. mars 

 

Skolehistorie 
 

  

Minneinnsamling 
 

Tom 01.11  
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Regnskap 
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Forenklet balanserapport 
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Budsjettforslag 

 
 


