
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 25. mai 2011, Istindportalen – Biblioteket, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Tor L, Odd-Inge, Mariann, Audhild, Elsa, Hans, Tor K 

Gjest: Margot Berglund (klokka 18:00-19:00) 

 

Formøte: Margot Berglund om ord og uttrykk i Øverbygd dialekten 

Vi startet tidlig denne dagen. Klokka 18:00, en time før styremøtet startet var Margot Berglund invitert gjest. 

Hun har samlet ord og uttrykk fra Øverbygd dialekten. Ord som i dag mye godt har blitt borte fra daglig bruk.  

Vi hadde en fornøyelig time der Margot på den riktige dialekten med tjukk ”l” tok oss gjennom ordsamlingen 

og forklarte betydningen av ordene. For mange av oss var dette helt nye ord og mye artig. Margot har 

overlatt samlingen til historielaget med ønske om at vi tar vare på den og om mulig får delt den med folket i 

Målselv. Kanskje kan historielaget sende inn noe til Jul i Bardu og Målselvdalen hvert år fremover? 

Sak 1: Referater 

1. Styremøte Målselv Historielag 27. april.  

a. Oddlaug har oppdatert Brønnøysund registeret. Vi konkluderte i lag med Tor Kvammen på at 

kasserer som ikke er med i styret ikke må meldes inn dit. Det er ordnet med banken.  

b. Elsa har i lag med Vidkunn oppdatert søknaden om prosjektmidler til å skrive Høgtun sin 

historie. Måtte håndskrives, håpløst gammeldags søknadsskjema. Ny søknad sendt inn til 

fylket. 

c. Hjemmesiden til laget er nå oppe å gå. Mer innhold vil komme etter hvert. 

d. Oddlaug har konkludert med at vi neppe kan få midler til kalenderen vår gjennom fylkets 

søknadsordning. 

2. Oddlaug gikk gjennom referat fra styremøte 21. mai i Troms Historielag 

3. Alan Wood har skrevet til oss, ber om hjelp til å finne slekt. Vi har henvist han til vår nye nettside og 

han har der fått svar på sitt spørsmål 

4. Økonomi: Tor K informerer om at det står 29.504,60 på konto 

5. Medlemslisten: Uendret bortsett fra et par nye mulige medlemmer 

6. Momsrefusjon: Tor K sjekker opp reglene for dette. Tips fra Odd-Inge om å se på 

http://www.historielag.org/html/momsrefusjon.html  

Vedtak: 

1a.  Tor L skal underrette banken pr telefon så snart Tor K har kommet inn i regnskapsrutinene våre. 

Dette er nå ok så Tor L sier i fra til banken så snart som mulig. 

1d. Oddlaug må finne brevene vi sendte ut til sponsorene sist år. De samme må få brev i år og vi fordeler 

oppfølgingen av dem mellom styremedlemmene 

5. Tor K får medlemslisten tilsendt fra Odd-Inge. Tor K sender med jevne mellomrom informasjon til 

Odd-Inge om hvilke medlemmer som har betalt 

6. Tor K sjekker med Landslaget for Lokalhistorie (LLH) hva vi må sende inn for å søke om å få refundert 

mva. Må regnskapet føres med mva? Oddlaug sjekker med LLH hvorfor vi ikke står oppført på lista 

over de som har sendt inn regnskap. 

http://www.historielag.org/html/momsrefusjon.html


Sak 2: Kasserer 

1. Tor Kvammen er innsatt som kasserer. Det er ordnet formelt med banken. 

Vedtak: 

1. Vi må legge inn forslag om vedtektsendring til neste årsmøte. Formelt står det nå at kasserer skal 

være styremedlem. 

 

Sak 3: Hjemmeside 

1. Odd-Inge orienterte kort om ny hjemmeside. Skulle kjøre en liten demonstrasjon, men nettverket på 

biblioteket fungerte dårlig så det ble noe amputeret. 

Vedtak: 

1. Odd-Inge prøver å få Nye Troms til å skrive litt om hjemmesiden vår. Prøv i samme slengen å få nevnt 

logokonkurransen vår 

 

Sak 4: Kulturminnedagen 11.09.2011 

1. Basert på den listen Odd-Inge har laget over gamle ting på Moen gjøres det en prøvegåing av ruten 

for å vurdere tidsaspektet og for å plukke ut de severdigheter vi skal besøke. Dette må pga 

konfirmasjon i bygda ikke skje før etter 12 juni. 

2. Odd-Inge kontakter Inge Steffensen som også har laget en liste over ting på Moen 

Vedtak: 

1. Odd-Inge, Mariann og Elsa befarer ruta og velger ut stoppunkter. Andre interesserte fra styret 

inviteres også med om det passer 

2. Odd-Inge kontakter Inge Steffensen for informasjon han sitter på. 

 

Sak 4: Målselvkalenderen (merk at nr 4 var brukt på to saker i sakslista) 

1. Elsa synes Vidkunn er flink å skrive forord. Vi kan godt bruke han i år også. Alternativt kan vi også 

sjekke med ordføreren. Det er valgår i år så kanskje… 

2. Elsa om kalenderdesignet: 

a. Ser bra ut, men legg alle overskriftene til venstre, kanskje med litt større skrift. 

b. Organiser slik at man ser inn i siden 

c. Høvelig med tekstmengde vs. bilder i den siste kalenderen 

3. Forslag fra Elsa til nye kalenderark: 

a. Tradisjonshage Fossmoen 

b. Lin spinning/karding Høgtun 

c. Gammelt skap med historie (og en rokk) 

4. Forslag fra Hans til nye kalenderark 

a. Samiske kulturminner – Hans har gitt noen bilder til Odd-Inge for vurdering 

5. Sponsorbrev 



Vedtak: 

5. Oddlaug må finne brevene vi sendte ut til sponsorene sist år. De samme må få brev i år og vi fordeler 

oppfølgingen av dem mellom styremedlemmene. 

 

Sak 5: SommerMålselv 

1. Tor tar ansvar for påmelding 

2. Frist påmelding er 21. juni 

3. Det blir elghakk til middag på turen 

4. Bindende påmelding slik at maten kan være ”sluttalag”. Enklest slik pga regler for matservering 

5. Tittelen på turen. Etter en del diskusjon bestemte vi å beholde den tittelen som er brukt. 

6. Ellers om innholdet på turen: 

a. Tema: Om skogpleie, skogen som næringsvei, tømmerkjøring, skogsjøtsel, tjærrabrening, 

fløting, tømmerskjæring og tønneproduksjon 

b. Terje Dahl kan snakke litt om elgen 

c. Roald Renmelmo om tønner og byggeskikk 

d. Kjartan om fløting (Hans sjekker opp). Alternativt bruke Arvid Elvevold som også er god på 

tømmerskjæring. Hans har så langt bedt Kjartan om å fortelle om området og hvordan det 

ble brukt. 

e. Otto Nesvik har en 2 meters modell av tømmermile montert nede ved elva. Evt har også Ole 

Reidar en mile stående som ble brent for 2 år siden 

7. Befaring av turen: Tor, Audhild og Oddlaug kjører opp løypa. Inviter gjerne med andre interesserte fra 

styret. 

Vedtak: 

6d. Hans sjekker opp om Kjartan kan si noe om fløting også 

7. Tor, Audhild og Oddlaug kjører opp løypa. De avtaler tid og sted seg i mellom (og inviterer med andre 

interesserte?) 

 

Sak 6: Logo 

1. Basert på et innspill fra Vidkunn hadde Elsa med et gammelt forslag til kommunevåpen. Dette har 

vært oppbevart på Høgtun. Inneholder elv, skog, øks, laks etc. Laget av kjent kunstner.  

2. Odd-Inge hadde samlet alle forslag så langt på ark som ble delt ut. 

Vedtak: 

1. Vi likte dette forslaget godt og tar det med inn i logokonkurransen vår 

 

Sak 7: Trollhaugen 

1. Hermien har orientert oss om at leieboeren nå er flyttet ut og at kommunen lurer på hva de nå skal 

gjøre med bygget. Historielaget er medlem i venneforeningen for Trollhaugen. Bygget er dårlig 

vedlikeholdt og kaldt om vinteren. Vanskelig å hindre vannet fra å fryse. 

2. Kan vi komme med innspill til kommunen om hva bygget kan brukes til fremover. Svarfrist 1. juni. 



Vedtak: 

2. Oddlaug/Elsa ber Vidkunn om å skrive litt om historien til området. I tillegg kan man vurdere bygget 

alà det man i Bardu kommune har gjort med Vekve. Altså at kommunen tilbyr bygget som en base for 

lokale lag og foreninger. Møtelokale etc. Må avklares hvordan dette skal driftes og utgifter fordeles. 

 

Neste møte: onsdag 22. juni 2011 kl 19, Istindportalen 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


