Referat styremøte Målselv Historielag
Hjemme hos Oddlaug – onsdag 01. desember 2010 kl 19:00
Til stede: Oddlaug, Odd-Inge, Mariann

Referater
1. Oddlaug gikk gjennom referat fra forrige møte 13.10.
a. Cato Nyheim settes inn som mulig medlem
b. Kristian Moldenæs ditto
c. Leiv-Ivar Berglund ditto
d. Kai Nordahl ditto
e. Tor har ikke sendt ut giroer til potensielle medlemmer enda. Oddlaug og Odd-Inge
gir en hjelpende hånd og skriver på konvolutter og postlegger giro til de på
potensielle lista + noen av medlemmene som vi hadde nok konvolutter og giroer til.
Odd-Inge lager oppdatert medlemsliste og merker av de vi har sendt til. Tor må følge
opp lista og sende giro til resterende medlemmer.
f. Bibliotekets foredrag om Hjalmar Johansen er noe forsinket. Skulle være i november
med foredragsholder har vært opptatt. Ny tid kunngjøres senere.
g. Regnskap: Ikke mottatt noe fra Tor, men vi tror ikke det har vært noen bevegelser av
betydning på konto siden forrige møte.
h. Luneng i bygdelaget skal få svar fra oss på hvor han kan henvende seg angående
donasjon av ting. Oddlaug forfatter og sender.
i. Mottatt hilsen fra Lokalhistorisk Magasin. De ønsker tilbakemeldinger og bidrag.
Oddlaug kan skrive en liten e-post til dem og vedlegge referatet fra
kulturminnedagen.
j. Troms historielag hilser. De har laget nettside og tilbyr oss å legge ut litt informasjon
om vårt lag. Samt sjekke at det som står der alt er rett. Styret synes dette er en god
ide i påvente av at vi får egne sider. Oddlaug og Odd-Inge får ordne noe her.
k. Krigshistorisk seminar i Gratangen. Oddlaug møtte sammen med 87 andre. Troms
Historielag takker for at vi hjalp til med å spre info om arrangementet. Oddlaug
fortalte litt om det som skjedde.
2. Dato for årsmøte: Torsdag 10. februar 2011. Vi ble stiftet 10.2.86. Plan for årsmøte: fokusere
på bilder fra 150 og 200 års jubileet til Målselv. Be Vidkunn om kåsere. Vi hjelper til med å
finne bildemateriale.
3. Rundhaugmartna’n
a. Faktura på bodleie Rundhaugmartna`n, kr 600. Tor betaler og tar med faktura, må
forevises lørdag.
b. Forespørsel fra Rønning i Berlin om å selge hans dokumentar “Kampen om Norge”
og ”General Fleicher” på DVD fra vår stand på Martna`n. Pris kr 250 hvor MH tilbys
kr 50 i provisjon.
c. Odd-Inge lager plakater for å markedsføre det vi selger. Sender til Oddlaug som
skriver ut på A3 skriver.
d. Odd-Inge skriver ut 50 medlemsgiroer for å ha med på marta’n
e. Oddlaug tar med kalender og DVD + skiltet, ullteppe, stativ til kalender, tegnestift.
Hans pleier å ha med hammer og spiker.
f. Bodene er åpne fra 10-16 på lørdag 4. desember. Vi har leid bod og skal selge
kalender og DVD. Følgende vaktliste er satt opp:
i. 10-12: Audhild og Hans

ii. 12-14: Oddlaug og Odd-Inge
iii. 14-16: Tor (avslutter når folk forsvinner)
4. Kalenderen
a. Det var mange som bidro aktivt med kalenderarbeidet i år. Det er bra!
b. Tørke på sponsormarkedet. Oddlaug håper vi neste år kan få midler fra fylket slik at
vi slipper sponsorer. Kommunen får ny kulturkoordinator og denne kan hjelpe til
med å finne ut hvor midler kan hentes.
c. Selges til medlemspris kr 50,- for de i laget som har vært med å arbeide på
kalenderen
d. Sponsormidler endte på 13000, det vil si 130 kalendre solgt allerede
e. Markedsføring: Oddlaug og Tor har vært hos Nye-Troms. Sjekk avisen på lørdag 
f. Kalenderen legges ut for salg på
i. Gullgruva (30 stk)
ii. Barnung (50 stk)
iii. Fjellandsbyen (30 stk)
iv. Museet (10 stk)
v. Biblioteket (10 stk)
g. Annonse settes inn i Nye-Troms om at vi er i salg, og hvor, Oddlaug gjør dette, har
mal i fra forrige år.
h. Da er det solgt 130 kalendre til sponsorer. 130 legges ut i butikker. Vi regner med at
40 selges på matna’n. Det er 300 til sammen. Opplaget er 600. Da gjenstår altså 300
kalendre som vi må selge på dørene. Arbeidet fordeles slik:
i. Odd-Inge/Hans – Moen, Olsborg. 90 stk
ii. Oddlaug/Gerd – Finnsund, Heggelia. 90 stk
iii. Tor/Audhild – Øverbygd, Rundhaug. 90 stk
iv. Mariann – stiller på butikk og selger. 20 stk
i. Vi får omfordele etter hvert basert på salg 
j. Sponsorene må faktureres. Oddlaug sender fjorårets brev til Odd-Inge. Odd-Inge
lager en mal for utskrift på giroark. Oddlaug har lista med adresser og ordner med
utsendelse.
Odd-Inge
Vikarreferent 

