
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 20. juni 2012, Midt-Troms Museum, kl 19:00 

Til stede: Oddlaug, Tor K, Odd-Inge, Karl, Elsa 

Gjest: Marte Sollied (designer) mnsollied@hotmail.com  

Sak 1: Logosaken 

 Marte deltar på møtet. Hun kan hjelpe oss med å designe logo. Hun har før lagd logo for Rotary i 

Drammen der hun vant en logokonkurranse. 

 Hun fikk i oppdrag å ha hovedfokus på hva som kan gjøres ut av logoen til Arneberg. 

 Hun står fritt til å komme med forslag til hvordan den kan benyttes i moderne sammenheng. 

 Betaling: Får hun det til kan vi betale henne summen som var lovd i premie. 

Vedtak: 

Odd-Inge sender henne det han har av logo scans og foto 

Sak 2: Høgtun 

 Vidkunn har skrevet 32 sider med historie. 

 En del bilder er samlet inn. Vidkunn og Elsa har funnet bilder og gitt til Odd-Inge 

 Vidkun og Elsa jobber med å få bilde av hjul og høvelbenk laget  på kurs, bla av Tollef Solli. 

 Vi fikk fra fylket 45000 til prosjektet. Utbetalt 38412 til Vidkunn 

 Restbeløpet betales til Elsa for kjøring etc. 

 Det ønskes videre bilder av rektorer, ledere og av selve Høgtun. 

 Vi bestemte at det leies ekstern hjelp til korrekturlesing og layout. Forslag om å kontakte Magnhild 

Henriksen. 

 Målet er å få gitt ut i løpet av året. 

 Forslag fra Oddlaug: Søke fylket om midler til å skrive historien om Bardufoss yrkesskole + 

ekstrabevilgning til bildeinnsamling og trykking av Høgtun historien. 

 Vi etterlyser flere bilder. Gjerne gjennom en notis/oppslag i Nye Troms og Folkebladet. 

 Fru Engvoll, Røros (gift med Ole Engvoll) kan ha bilder. Tor K kan sjekke dette. 

 Marit Lauvik kan ha bilder 

Vedtak: 

 Elsa skriver regning på restebeløpet. Tor betaler ut. 

 Søke fylket om midler til å skrive historien om Bardufoss yrkesskole + ekstrabevilgning til 

bildeinnsamling og trykking av Høgtun historien 

 Vi etterlyser flere bilder. Gjerne gjennom en notis/oppslag i Nye Troms og Folkebladet 

 Fru Engvoll, Røros (gift med Ole Engvoll) kan ha bilder. Tor K kan sjekke dette 

 

Sak 3: Profilering - vindusutstilling 

 Vindusutstilling museumsbygget Andselv 

o Månedens bilde 

o Elsa har avklart med museet 

o Kan lages en temautstilling i vinduet, bilder etc. Tavler finnes. 
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o Elsa sier hun liker å jobbe med slike ting. Har forslag til tema: 

 Høgtun historien 

 Logoen til Arneberg 

Vedtak: 

God idè når noen har tid/anledning til å jobbe med dette. Kan gi god reklame for historielaget og gi nye 

medlemmer. 

 

Sak 4: SommerMålselv 

 Guide Østgård er bortreist. Han er tilbake slik at vi kan møtes og prøvegå den 26. mai. 

 Vi ber en journalist fra Nye-Troms med. 

 Oddlaug sender annonsetekst til Tor 

 Oddlaug foreslår at man samles på tunet for felles info før turen starter 

 Ta med myggolje 

Vedtak: 

 Tor snakker med Nye-Troms 

 Oddlaug tar med myggolje 

 Odd-Inge tar bilder på prøvegåing og lager folder 

 

Sak 5: Kalenderen 

 Prioritet i sommer er oppfølging av sponsorer samt at den enkelte jobber med sine saker til 

kalenderen, samler bilder etc. 

Vedtak: 

Den enkelte jobber med oppfølging av sponsorer og med sine saker til kalenderen. 

 

Sak 6: Kulturminnedagen 

 Denne saken følges videre opp etter ferien 

 Oddlaug sjekker med Terje Nilsen om vi kan bruke bilder fra boka i reklame for turen 

 Terje har sagt ja til å være guide 

 Odd-Inge har meldt inn turen på kulturminnedagens side 

Vedtak: 

Oddlaug sjekker med Terje angående bilder. 

Sak 7: Referater 

 Oddlaug foreslår blomst til Rønning i anledning 70 års dagen hans. 

 Filmen om Grytøya som skal gå i Brennpunkt i september. Rønning med å lage. Forslag om førvisning i 

historielagets regi. Blackbox? Kanskje en filmkveld med dette som hovedtema. Datoforslag 30. 

august. 



 Arthur Luneng kommer hit i august. Han vil ha tilbake bildene sine som vi har lånt. Odd-Inge jobber 

med å scanne inn det vi ønsker kopi av. 

 Anders Strand har etterlyst GPS koordinater til Rønnings flyvrak. (Krokbekktjønna) 

 Vi hjelper Roald Renmælmo med å reklamere for sag og tjæreseminar 

 Troms Historielag skal ha registreringskveld gamle klær 

 LLH melder at det nå er tiden for å søke om momsrefusjon for forrige år 

 Troms Historielag ønsker okonomisk bidrag fra kommuner og andre til minneboka som skal ut i høst 

 Økonomi: 

o 32329,58 på konto 

o 27000 av disse er utenom Høgtun historie prosjektet, resten er prosjektmideler 

 Kurset i slektsforsking på data er ferdig. Oddlaug har tatt bilde av gjengen. Det var 11 som betalte 

kursavgift. Man håper at noen av disse fortsetter som gruppe til høsten. 

 46 betalende medlemmer har vi nå. 

 Odd-Inge skriver ut flere giroer 

Vedtak: 

Odd-Inge skriver ut flere medlemsgiroer, ta med på neste styremøte 

Odd-Inge legger ut info om seminarene til Roald på hjemmesiden vår 

 

Neste møte: 22. august 2012. Odd-Inge er ansvarlig for biteti 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


