
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 24. september 2012, Istindportalen kl 16:30-18:30 

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

Forskjøvet møtetidspunkt pga samkjøring med filmkveld der vi viste filmen Fortielsen. Dette startet kl 19:00. 

Sak 1: Høgtunhistorien 

o Avtalt at Elsa låner rom på Høgtun/Biblioteket torsdag 18. oktober. Formål er innscanning av 

innsamlede bilder til Høgtun-historia. Klokka 18 om mulig. Elsa avtaler med Vidkunn. 

Vedtak: 

 Elsa organiserer scanneraften på Høgtun torsdag 18. oktober kl 18:00. Avtaler med Vidkunn. Odd-

Inge stiller med PC og skanner. 

Sak 2: BVGS historien 

 Vidkunn har startet skrivingen 

 Harald Gustavsen (ex rektor/lærer) samler ting og bidrar 

Vedtak: 

 ingen 

 

Sak 3: MålselvKalenderen 2013 

 Forhåndssalget går sin gang. Totalt innsamlet så langt er 13500,- og av dette er kr 6000,- mottatt 

 Vi har valgt abcGrafisk til trykking. Frist innlevering PDF er 20. november. Pris for 600 ex er som i fjor. 

Kr 21.100,- + mva. 

 Planlagte saker er: 

o Forside: Waldemar Falk nyrestaurert, om dåpen etc, Oddlaug 

o Januar: Gjestestua Olsborg, Odd-Inge 

o Februar: Nersandeggen, Eilert Sunds besøk, Mariann/Tor K 

o Mars: Gammel bil/traktor, Museet, Odd-Inge 

o April: Blikkenslager Mellombygd, Tor K 

o Mai: Kafè på Andselv, ? 

o Juni: Samisk sak, Hans 

o Juli: Vaskestaven, Oddlaug 

o August: Waldemar Falk, historisk om eier og båt, Oddlaug 

o September: Skysstasjon Målsnes, Elsa 

o Oktober: Kirkestua på Kjerresnes, ? 

o November: Bila til Halvor Brandskognes, laget av Steingrimsen, ? 

o Desember: Åse Nordmo ved orgelet, Elsa  

o Bakside: ? 

 Reservesaker: 

o Tone Grande Nilsen har funnet sykkellykta fra USA som en fra Hågbogården kjøpte der og tok 

med seg hjem rundt 1890 

o Notbåt Malangen 



o Sandmoprammen, Kjerresnes 

o Lastebil Målselvbruket 

o Pølsefabrikk Trangen 

o Frihetsli, Tjæremile 

o Reiersengården Olsborg 

Vedtak: 

 Oddlaug ber ordføreren skrive forord 

 Alle følger opp sine sponsorer, jobben er gjort når de har betalt  

 Alle skriver på sin sak, samler bilder etc 

 Odd-Inge jobber med oppsett av kalenderen, kalendarier og stoff etterhvert som det kommer inn 

 

Sak 4: Veinavn i Målselv 

 Oddlaug har jobbet godt med dette. Har notert ned en del forslag som sendes kommunen. 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker med Anfeltmo vedrørende svarfrist 

 Odd-Inge forsøker å legge ut oppfordring om forslag på nettsiden 

 

Sak 5: Referater 

 Oddlaug sjekker med Børre Krudtå om støtte til skrivingen. Økonomisk og annen støtte 

 Vi har kr 37.000 på konto sier Tor 

 Post inn: 

o Spørsmål fra Troms Historielag om forhåndskjøp av 10 bøker à kr 200 av Vi hadde utedo og… 

o Høstseminar på Bjorelvnes 3-4 november, tema er klær 

o Årsmøtet i Troms H.lag blir i nordfylket et sted 

o Det minnes om stemmerettsjubileum i 2014 

o Troms håper å ha logo klar innen årets slutt 

o Vi er fortsatt samarbeidspartner på den kulturelle spaserstokken prosjektet 

o Fylkeskommunen jobber med å kartlegge krigsminnelandskap i Troms, 1940-45. De ber oss 

sende inn forslag på kontaktpersoner 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker med Børre Krudtå om støtte til skrivingen 

 Vi kjøper inn 10 stk bøker fra Troms H. lag. Selger dem på Rundhaugmartnan 

 Kontaktpersoner krigsminnelandskap: Kasbergsen i Nye Troms og Torstein Andersen 

 

Neste møte: 31. oktober 2012. Karl er ansvarlig for biteti 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


