
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 21. september 2011, Istindportalen – Biblioteket, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Odd-Inge 

Sak 1: Referatsaker, post inn etc. 

1. Oppdatering av BRREG mtp webadresse og ny e-postadresse gjenstår. Oddlaug sjekker om dette er 

mulig 

2. Vi har fått tilsagn på midler til dokumentasjonsprosjektet ved Høgtun. Elsa refererte svaret. Kr 

45.000,- Frist 1.11.2011 for å levere rapport om fremdrift. Dette utløser midler. Vidkunn er i gang 

med skrivingen. Regner med det vil ta 1 år å ferdigstille prosjektet.  

3. Kulturarvplan Troms, der vi har bidratt med bilder, trykkes etter sigende 17 oktober. 

4. Kulturminnedagen ble avviklet på en flott måte. Historielaget fikk flott drahjelp fra Husflidslaget og 

Gammelhorken. 

5. Oddlaug har fått tak i sangen ”Bøn” av Ole Vorhaug. Marit Fossland hadde denne 

6. Laget har fått 907 kroner fra grasrotandelen. 

7. LLH: Frist for å søke prosjektmidler er 1. november, se hjemmesiden deres for mer informasjon 

8. Oddlaug har kjøpt inn en hodehøyttaler til bruk der man skal snakke til forsamlinger. Pris 906 kroner. 

Hun lurte på om laget kunne dekke dette. Styret sa ja til dette. 

9. Informasjon fra Troms Historielag om polarseminar 19. november på Storsteines. 

10. Vi har fått en sekk med bilder fra 200-års jubileet i Målselv fra Artur Luneng. Dette er stoff vi skal 

jobbe videre med i vinter. 

 

Vedtak: 

1. Oddlaug sjekker om BRREG kan oppdateres med hjemmesideadresse 

2. Elsa sender inn rapport vedrørende dokumentasjonsprosjektet - innen november 

 

Sak 2: Målselvkalenderen  

1. Oddlaug sender ut sponsorbrev 

2. Kalenderen skal være ferdig til 3. desember, til martna’n 

3. Vi velger abc som trykkeri og går for fargetrykk 

4. Vi mangler stoff i fra Takelvdalen, Kjerresnes, Rossvoll og Møllerhaugen 

5. Vi har fordelt oppgaven med oppfølging av sponsorer. Det er sendt ut eget skriv om hvem som følger 

opp hvem. 

Vedtak: 

1. Oddlaug sender ut sponsorbrev + at vi i styret leverer ut der det er mulig 

2. Kalenderen skal være ferdig trykket til 3. desember 

 

Sak 3: Logo 

1. Vi har mottatt 6 forslag. Disse skal vi vurdere, men krever at hele styret er samlet 



Vedtak: 

1.  Vurdering av logoforslag krever at hele styret er samlet. Gjøres ved anledning. 

 

Sak 4: Slektsforsking, komme i gang 

1. Vi prøver igjen til høsten på å få arrangert en tur til arkivet i Tromsø samt få i gang en selvgående 

gruppe som ønsker å drive med dette.  Vi trenger en prosjektleder som brenner for dette. Vi kan 

legge ut saken som tema på hjemmesiden. 

Vedtak: 

1. Saken beror til vi har ledig kapasitet til å ta tak i dette, etter nyttår. 

 

Sak 5: Årsmøte 

1. Tema kan være 

a. Slektsforsking – finne en god foredragsholder om dette tema 

b. Arvola ble nevnt (Takelvdalen).  

c. Også Tofter(Mauken/Blåtind) 

2. Dato ca 8 februar 2012 

Vedtak: 

1. Finne foredragsholder.  

 

 

Neste møte:   onsdag 19. oktober 2011 

Møteplan videre: 23. november 2011 

   18. januar 2012 

   ca 8. februar 2012 - årsmøte 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


