
MÅLSELV HISTORIELAG 

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

Til stede: Oddlaug, Odd, Mariann, Audhild, Odd-Inge 

Vi startet møtet med en artig sak. Oddlaug hadde med seg kopi av notene til ”Fjellet” av Jacob Kreutzer. En 

fargerik målselving. Hun hadde også med seg et opptak der hun spilte melodien på klarinett. Sjelden hørt 

med melodi så det var artig. 

Sak 1: Referatsaker, post inn etc. 

1. Referat fra forrige styremøte lest opp 

2. Odd-Inge viste fra de 6 innkommene logoforslagene 

3. Post: 

a. Lokalhistorisk magasin mottatt og fordelt 

b. Biblioteket har solgt kalender og Ottar for oss for kr 250+840 

c. Trykkeklare filer kalender må leveres abc i uke 46, 14-18 november 

d. Fra Jens Gunnar Blom har vi fått forespørsel om gamle sagn som kan knyttes til 

landskapsforståelse og kulturmøter, steder og landskapstrekk. Forslag: 

i. Jutulhogget 

ii. Storstein i åsen, Evjen, Nedre Bardu 

iii. Risen på Vassbruna 

iv. Finnkjerringa som datt ned fra Akka 

4. Rundhaugmartnan blir 3. desember. Vi har meldt oss på for bodplass. Ønsker gjerne noen å dele bod 

med. 

5. Referat fra venneforeninga Trollhaugen mottatt fra Hermien. De jobber fortsatt med å finne ut hva 

stedet skal brukes til. Foreslår for kommunen at f.eks Historielaget kan overta stedet. Audhild fikk i 

oppgave å fremme sak om at kanskje private eiere bør vurderes, med klausul om bruk og gjenkjøp. 

6. Troms Historielag har sendt ut info om Polarseminar. Vi henger opp plakater. Billett koster kr 400 

pr/pers. Historielaget sponser kr 200,- for styremedlemmer 

7. Fra Marion Palmer har vi fått tilbud om et foredrag ”Bare kirka stod igjen” fra krigsårene i Finnmark. 

Hun tar kr 2500,- for en slik jobb. Varer en time. Er på turne 14-27 november. Audhild er vår 

kontaktperson og spør Rita på bilioteket om de er interessert i å spleise på dette foredraget. 

8. Økonomi. Ukjent. Styret oppfordrer kasserer om å maile en oversikt over dette til leder før hvert 

styremøte 

9. Medlemsliste. Ukjent om vi har fått nye medlemmer. Fint om kasserer kan informere om det er noen 

endringer i medlemstall ut i fra innbetalt kontingent 

10. Odd deltok på Forskningsdagene 2011. Var på foredrag med Dikka Storm, Blankholm og en svenske 

fra Skåne. Fikk vite om 8000 år gamle spor etter folk i Dividalen. Folk som kom fra vest og øst. Furua i 

Dividalen som er merket 1748 hadde Dikka en teori om at var skjært ut av en svenske med samisk 

slekt. Han skulle ha bodd i Sultindvik og var med på grenseoppgangen her som guide. Litt skolegang 

hadde han fått så derfor kunne han skrive. 

 

Vedtak: 

7.  Audhild spør Rita på biblioteket om dette foredraget er interessant for dem. Spleise på å leie inn 

foredragsholder 

8. Kasserer oppfordres til å levere regnskapsoversikt 



9.  Kasserer oppfordres til å informere om kontingeninnbetalinger/nye medlemmer 

 

Sak 2: Målselvkalenderen  

1. Helene har sagt ja til å skrive forordet. Frist 31. oktober. 

2. Vidkunn skriver tekst om skytterstevne 1863.  Frist 31. oktober 

3. Mariann følger opp sofasaken, frist 31 oktober 

4. Strikkebildet har en ukjent person. Mailes til Aud Brustad for å se om hun kan gjenkjenne personen 

5. Vi har 11 mnd med stoff. Mangler en. La hodet i bløtt og endte opp med Pølsefabrikken som den 12. 

Oddlaug og Audhild følger opp den saken. 

6. Sponsorer. Alt er levert ut. Elsa har fått inn til sammen kr 7000 + at abc sponser med 2000. Audhild 

har fått kr 1000 fra Målselv Kommune. 

7. Odd reiser nå til syden. Oddlaug skal føle opp hans sponsorer 

Vedtak: 

1. Oppfølging sponsorer prioriteres 

2. De som skal levere tekst/bilder til Odd-Inge må gjøre dette så fort som mulig, senest innen 31. 

oktober 

 

Sak 3: Polarseminar, Troms Historielag 

1. Se sak 1 

 

Sak 4: Logo 

2. 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 5: 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 har lagt 

ut saken som tema på hjemmesiden. 

Vedtak: 

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

 

Sak 6: 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 23. november  2011, men vi må antakelig ha et kalendermøte før den tid. 

Møteplan videre: 18. januar 2012 

   ca 8. februar 2012 - årsmøte 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


