
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 06. mars 2013, Museet kl 19:00 - 22:00 

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

 

 

Bilde 1: Det nærmer seg påske og vinter og snø. Henrik, Gyda, Erna og Ola Gullbrand, ca. 1943 Rognmo. 

Sak 1: Konstituering nytt styre 

 Leder: Oddlaug 

 Nestleder: Elsa (sjekk med tidligere nestleder Mariann om det er greit) 

 Sekretær/web: Odd-Inge 

 Kasserer: Tor 

 Styremedlem: Mariann 

 Vara: Torild, Karl Magne, Bjørnar 

Vedtak: 

 Oddlaug sjekker med Mariann vedrørende nestlederverv. 

Sak 2: Årsplan 

 Årsplanen gjenspeiler seg i møtets saksliste og revideres ellers løpende. 

Vedtak: 

 Ingen 



Sak 3: Sommermålselv 

 Odd-Inge informerer om oppstartmøte i Sommermålselv. Eget referat sendt ut. 

 Oddlaug og Elsa er borte den 29. juni når vi hadde planlagt arrangement. 

 Ny dato foreslått: mandag  24. juni. 

 Temaet blir landbrukshistorie i år, med busstur Stikkord: 

o Surgras, hesje, silo, sommerfjøser, sæter, fjøs ny/gammel, Skogslått 

o Guider: Nils Grundnes og Harald Byberg nevnt, Mette Anfeldtmo nevnt. 

o Planlegger med ca 3 stopp på turen. 

o Mat, kaffe servering. Kanskje mat i Kirkesdalen. Kaffe på Fossmotunet? 

o Start foreslått på Andselv. 1. stopp på Fossmotunet. 

o Finne sæter/sommerfjøs. Kanskje hos Ole Anders Aune. 

o Holmestrand, gammelt hus. 

 Ansvarlig: Tor, Mette – Bondelaget( Samarbeid), Oddlaug 

Vedtak: 

 Oddlaug og Tor tar dialog med Mette vedrørende videre samarbeid. 

Sak 4: Målselvkalenderen 2014 

 Ingen vits å sende brev til sponsorer, lever personlig når man forespør. 

 Gå på samme sponsorer som sist år + evt nye. 

 Lage tekst rett på giroer, sparer arbeid og papir. 

 Sponsorene har historie langt tilbake i tid i bygda. Bruke et kalenderblad hvert år på en sponsor. 

Målselv Maskin foreslått i år. Vi tror de enda har sin første gravemaskin bevart. 

 Fint slik vi hadde det i 2012 der forsiden gjenspeiles inne i kalenderen og ditto for baksiden. 

 Kolbjørn Sørflaten har mange gamle bilder. Mer å hente der? 

 Forslag om å fortsette trenden med kunster på baksiden. Mulige kandidater er:  Rydningen, Lyngås, 

Eldnes, Undis Myrvoll. 

 Kan ha et blad på Harald Byberg, Norges største jervejeger. Han har forskjellig: Rikuler, Jervesaks, 

våpen etc. 

 Landbruksting – Audhild/sommerfjøsen deres. 

 Ole Nygård Messeltmo. Kan ha mye rart, forbi Holt mot Dividalen 

 Storbakken, kirkegården. 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 5: Utstilling russefangeleir 

 Elsa er ansvarlig, planlagt med Rita torsdag 7.3. Møter Nye-Troms torsdag 7. Mars for å promotere 

utstillingen. 

 Mikael Stokke, museet i Narvik – veldig engasjert, mye om Målselv blir en meget god 

foredragsholder. 

 Utfordre folk som har gjenstander og minner til å komme og ta med disse. Oddlaug har utfordret 

Hilmar Tangen med sitt lille museum til å ta med noen ting. 

 Åpning utstilling + temakveld er 12. mars 

 Servering: Det er åpen kafe der folk kan kjøpe seg noe. 

 Annonse temakveld bør samkjøres med annonse for utstillingen. 



Vedtak: 

 Elsa og Rita snakker med Nye-Troms på torsdag 

 Rita og fylket annonserer i Nye-Troms. Elsa sørger for at det der kommer med en info om 

temakvelden. 

 Elsa sender infotekst til Odd-Inge som så mailer den ut til medlemmene og legger den ut på 

nettsiden. 

Sak 6: Skolehistorie, Bardufoss vgs 

 Prosjektsøknad: Elsa jobber med denne i ledige stunder. Prøver å finne ut hvor mye det skal søkes 

om. Mer enn sist. Et beløp på ca 80.000,- kan være realistisk. 

 Vi har gjennomført første samling med interesserte folk. Vidkunn Haugli, Dag Bjørnflaten, Harald 

Gustavsen, Elsa, Odd-Inge, Oddlaug og Torild deltok.  

 Nytt møte med bildescanning planlegges på skolen. 

 Vårmøte planlegges der vi ser på eiendom og bygg og tar bilder ute. 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 7: Kulturminnedagen 

 Ansvarlige: Elsa + Odd-Inge 

 Gjennomføres søndag  15. september 

 Tema: Kvinner og menn som har satt spor i bygda 

o Prestefrue Elisiv Wellhaven, hun drev mye med kvinnesak, bodd 8 år i målselv på 

prestegården. 

 Sted: Prestegården, Tone Olsen bor der nå.  

 Vidkunn forespørres om å holde foredrag (samme som han da allerede har holdt i Tromsø) 

 Regine Arctander Bruun var også prestedatter i Målselv og skrev bok herfra 

 Kanskje også noe om planter på prestegården. 

 Omvisning på prestegården om mulig 

 Mat og foredrag i menighetssalen + omvisning kirke 

Vedtak: 

 Oddlaug har en dialog med Tone. Fortsett denne og spør om omvisning er mulig. 

 Vidkunn må forespørres. 

 Kirka må forespørres. 

Sak 8: Krigsminnelandskap registrering 

 Vidkunn har vært på møte i Tromsø. Ved anledning møter han på et styremøte for å fortelle om 

dette. 

 Sørreisa har jobbet mye med dette allerede. Tips og råd kan vi sikkert få fra dem. Ditto i Bardu. 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 9: Landsomfattende innsamling av livsminne, tom 01.11.2013 

 Hvordan griper vi fatt i dette: 



o Utfordre styret til å lage en sak hver/intervjue noen 

o Gå ut i Nye-Troms å utfordre folk til å skrive 

o Sende e-post til medlemmene og informere om dette 

o Spørre om det er log med lydopptak eller om det må være skriftlig. 

o Kan man trekke veksler på prosjektet Den Gyldne Spaserstokken? 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 10: Referater 

 3 stk. DVD gitt til arkivet fra Odd-Inge 

 Historielagets kilometergodtgjørelse bestemmes satt til: 

o Kilometersats kr 2,50 

o Passasjer kr 0,50 øre pr passasjer 

o Samme satser som Troms Historielag 

 Delegater Troms Historielag sitt årsmøte: 

o Oddlaug (på TH’s budsjett).  

o Kjell kunne ikke. Oddlaug sjekker om noen andre vil være med. 

 Logosaken 

o Vi liker best det første forslaget der farger og utseende ligner originalen, men er litt forenklet 

i uttrykket. 

o Kanskje se om laksen kan gjeninnføres i forenklet form. 

o Usikker på om de 6 opprinnelige stjernene bør beholdes, men vi vet ikke hva de betyr 

o Skrifta er litt stor og muligens uheldig med to forskjellige skrifttyper. Kan fonten til Målselv 

kommune brukes? 

o Sette inn stiftelsesår «anno…» nederst i logoen 

o Passe på at logoen fungerer i forskjellige størrelser og i sort/hvitt. Også når fargelogoen 

kopieres til sort/hvitt på kopimaskin. 

o På f.eks nettsiden vår brukes en logo i size 129x75 pixler. Logoen må fungere ned mot denne 

størrelsen også. 

 Noen små regninger mottatt på blomster etc. til årsmøtet. 

 Vi må huske å spørre Torild om hun fikk samlet inn kalenderpenger fra Coop Øverbygd. 

 Slektsforskergruppe: 11 stk møtte sist. Så stor interesse at Oddlaug foreslår nytt kurs, 3 kvelder.  

o Dette må annonseres, men Oddlaug sjekker med lærer når han kan stille. 

 Vi må ha en medlemsliste. Enige om å bruke den sekretæren har. Alle må sende han beskjed når det 

er endringer til lista. 

 Veinavn: Saken legges fram i kommunen nå snart av Kjell Anfeldtmo. Oddlaug har sendt han våre 

innspill. 

 Møtedatoer videre i år, med matansvarlig oppført bak: 

o Onsdag 3. april - Mariann 

o Onsdag 8. mai - Bjørnar 

o Onsdag 5. juni - Elsa 

o Onsdag 28. august – Odd-Inge 

o Onsdag 25 september - Tor 

o Onsdag 30 oktober - Karl 

o Onsdag 27 november - Julebord 



Vedtak: 

 Oddlaug sjekker med lærer om mulighet for nytt slektsforskerkurs. 

 Odd-Inge, Tor og Oddlaug må synkronisere medlemslistene slik at vi får en liste 

 Oddlaug melder tilbake til designer våre logoinnspill 

Sak 11: Eventuelt 

 Ingen saker 

Vedtak: 

 Ingen 

 

Neste møte: 03. april 2013 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


