
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 18. januar 2012, Istindportalen, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Audhild, Tor L, Tor K, Odd-Inge, Odd, Mariann, Gerd Karoline, Agnes, Vidkunn 

Valgkomiteen var på besøk for å sanke medlemmer til neste års styre. Vidkunn var invitert til å snakke om 

dokumentasjonsprosjektet for Høgtun. Det var ellers kommet inn et forslag fra Odd-Inge om å snu litt på 

sakslista slik at referatsakene kommer til slutt og de viktigste sakene behandles først. Møtet vedtok å gjøre 

det slik. 

Sak 1: Referatsaker, post inn etc. 

1. Økonomi, så langt i år: 

a. Utgifter 2011 kr 62.131 

b. Overskudd 2011 kr 39.342 (men det inkluderer 45.000 i prosjekttilskudd) 

c. I bank kr 57.255 

d. Utestående beløp kalendersalg ca kr 15.000 (sponsorer + salgssteder) 

2. Astrid ? har sendt oss kort og takker for fin kalender 

3. Fra Kulturvernforbundet har vi fått informasjon om årets kulturminnedag, tema ”Møteplasser”. 

Arrangeres tirsdag 4. – søndag 9. september 2012 

4. Vi har mottatt et rapporteringsskjema fra Norsk Lokalhistorisk Institutt. 

5. Vi har mottatt brev om pliktavlevering av skrifter til Nasjonalbibliotekets arkiv 

6. Vi har mottatt brev om mva kompensasjon. I 2011 ble alle søknader avkortet til ca 49% av omsøkt 

beløp.   

7. Vi har ca 41 betalende medlemmer 

 

Vedtak: 

 4. Odd-Inge sender inn rapporteringsskjema til NLI 

 5. Oddlaug sender kalendre til Nasjonalbiblioteket 

 

Sak 2: Årsmøte  

1. Dato fastsatt til 8. februar. Årsmøte kl 17-18:30 og deretter temakveld fra kl 19-22 

2. Årsmelding: Oddlaug skriver den. Snart ferdig. Hun har sendt den til oss for tilbakemelding og har fått 

noen. 

3. Kontingent: denne foreslås beholdt til kr 100 også for 2012 

4. Innkomne forslag: 

a. Trollhaugen. Kan årsmøtet mene noe om videre bruk av denne. Skal Historielaget involvere 

seg videre. Diskusjon som endte opp med at vi kan være interessert i bruk, men at vi ikke kan 

greie å drifte/eie. Audhild lager innstilling til årsmøtet. 

b. Logo for historielaget. Det er kommet inn forslag. Disse presenteres for årsmøtet og møtet 

får uttale seg. Styret fatter videre beslutning i saken basert på dette. Odd-Inge lager 

innstilling på saken til årsmøtet 

5. Regnskap. Tor K har ført dette. Vi trenger en revisor til i lag med Kjell. Tor K spør Geir Kvammen om 

han kan stille. 



6. Innkalling: Annonseres i NT senest den 25.1. Oddlaug/Odd-Inge ordner med annonse. Inkluder info 

om temakveld. Om mulig også en omtale i avisen av temakveld etc. 

7. Servering: Oddlaug og Mariann ordner et opplegg her 

8. Temakveld: 

a. Oddlaug har kontaktet Slekts og lokalhistorisk forening i Tromsø. Ranveig Lorentsen og Nils 

Bjørklund har sagt ja til å forelese 1 time om gårds og slektshistorie. 

b. Hun har også avtalt med Kjell Bruvoll og Kjetil Bakke fra Bardu. De har sagt seg villig til å 

snakke en times tid om slektsforsking. De driver gruppe for dette i Bardu. 

c. Bodil Haugli kan kanskje komme for å svare på spørsmål etc i pausen. 

d. Program 

i. 19-20: Slektshistorie/Gårdshistorie 

ii. 20-21: Pause. Spørsmål & Svar, bokutstilling etc. Salg diverse. Litt å bite i. 

iii. 21-22: Slektsforsking 

e. Det bør være mulig for interesserte til å tegne seg på liste for å delta i slektsforskergruppe 

under Målselv Historielag. 

Vedtak: 

 

 

Sak 3: Logokonkurransen 

1. Se egen sak under årsmøtet. 

Vedtak: 

 

 

Sak 4: Skolehistorie Høgtun 

1. Vidkunn orienterte om hvordan det gikk med skrivinga. Det planlegges å skrive et hefte som skal 

legges ut elektronisk tilgjengelig på hjemmesiden vår. Vidkunn fortalte litt om hvordan skolen ble 

startet i 1939 og hva som videre skjedde. Meget interessant. Vi gleder oss til å lese hele historien. 

2. Fylket har betalt kr 45.000 til Historielaget. Elsa og Vidkunn får dekket utgifter fra dette beløpet mot 

kvittering/regning. Tor K ordner det regnskapsmessige. 

Vedtak: 

 

 

Sak 5: Oppfølging kalendersalg 

1. Så langt vi foreløpig har oversikt gjelder følgende: 

a. Gullgruva. Fikk 100 kalender. Solgt 49 så langt 

b. Barnung. Fikk 50 kalendere, solgt 43 så langt 

c. Prix. Fikk 20 kalendre, solgt 11 

d. Museet. Fikk 10 kalendre, solgt 0 

e. Biblioteket. Fikk 20 kalendre, solgt ? 



f. Martnan. Solgt 55 kalendre 

g. Årsmøte. Solgt 12 kalendre 

h. Audhild. Solgt 31 kalendre 

i. Sponsorer mottatt 155 kalendre 

j. Oddlaug. Solgt 40 kalendre 

k. Tor. Solgt 12 kalendre 

l. Oddlaug har ellers restopplaget hos seg og Mariann fikk restopplaget som Tor L hadde for 

salg. En del kalendre har blitt brukt som gave etc og Oddlaug skal sende noen til 

Nasjonalbiblioteket. Styret fikk hver sin gratis kalender og det samme fikk de som har bidratt 

med stoff til kalenderen. 

2. Restopplag av årets kalender kan i år som i fjor deles ut gratis i postkasser vedlagt medlemsgiro. 

Kanskje Rossvoll området er aktuelt i år. 

3. Vi bør sende en form for takk til utsalgsstedene 

4. Penger og restkalendre samles inn fra Barnung og Gullgruva. 

Vedtak: 

3.  Oddlaug pønsker ut en takk til utsalgssteder 

4.  Odd-Inge samler inn kalendre og penger fra Gullgruva. Oddlaug samler inn fra Barnung. Men om de vil 

fortsette å selge kan de godt beholde et lite kalenderopplag. 

 

Sak 6: SommerMålselv 2012 

1. Utgår denne gangen. Elsa har deltatt på planleggingsmøte og gir oss referat fra det på neste møte. 

Foreløpig plan er at vi skal gjøre  noe rundt ”Krafthistorie”. 

Vedtak: 

 

 

 

 

Møteplan videre: 08. februar 2012 årsmøte 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


