
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 23. oktober 2013, Museet kl 19:00 - 22:00 

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

Gjest: Audhild Olaisen 

 

Bilde 1:xx… 

Sak 1: Skolehistoria 

 Audhild presenterer dokumentet sitt om skolehistorien i Målselv. Jobbet på Høgtun siden 1992 

 Audhild har levert dokumentet til rektor – viktig for bevaringskampanjen. Var mye han ikke visste 

 Hun har tatt utgangspunkt i arkitekturen. Har kommet innspill fra lærere om andre ting som kunne ha 

vært flettet inn vedrørende f.eks utsmykking etc. Men hører hjemme annet sted 

 Hun er kunsthistoriker 

 Litt uklart om bygningene kommer fra Finland eller Østerdalen? Mulig tyskerne hadde det med 

 Andre mener bestemt tømmeret er herfra området 

 Arkitekt for de nye byggene er Sigmund Nergård 

 Elsa vil gjerne at Høgtun bevares som skole. Flott i den sammenheng at Audhild har skrevet 

dokumentet. Viktig å få dette spilt inn til fylket og til kulturvernetat og utdanningsetaten. Gir mye 

skryt til Audhild for det hun har skrevet 

 Kanskje bare på Høgtun de opprinnelige byggene er bevart på landsbasis. Viktig å få med i den andre 

delen 

 Kan brukes som argumentasjon som krigsminne og kulturminne. Ting kan vernes selv om de ikke er 

100 år. Knyttet til håndverkstradisjoner. 

 På temakveld vil Audhild presentere 

 Ønsker ingen betaling, hatt stor glede av arbeidet. Håper det kan være til nytte 

 Temakveld på Høgtun: kanskje 28. november, en torsdag, Audhild avklarer dato. 

o Kanskje Høgtun i samarbeid med historielaget kan arrangere. I lag med biblioteket. Rektor 

synes også dette er viktig så han bør med. Museet også en mulig samarbeidspartner. 

Presentasjon med etterfølgende debatt 

 Kan det sjekkes med Marte Frette biblioteket om hun kan arrangere temakvelden i lag med oss 

 Vi kan ta annonseringen, de kan ta kaffe/kake 

 Invitasjon til følgende: Fylkespolitikere. Utdannings og kulturetaten. Lokalpolitikere. Leder 

krigsminneprosjektet. Marion Rapp, fylkesråd. Børre Krudtå, rektor. Stig Magne Hagen. 

 Tittel: Framtidas Høgtun. Høgtun – fortid, nåtid og fremtid. Hva nå? 

 Oddlaug inviterer folk siden Elsa er borte 

 Skolested Bardufoss, hva skjer: 

o Børre har kontaktet fylket, men pga økonomien vil han ikke purre før i januar 

o Vidkunn har begynt å skrive 

Vedtak: 

 Sende blomst til Vidkunn 

Sak 2: Målselvkalenderen 2014 

 Hans sier Bjørkeng har noen skoleting fra Dødeskogen 



 Elsa har plukket ut noe fra Audhilds dokument til kalenderen 

 Hvem har betalt 

o Holt 

o Elektro 

o Fargehandelen 

 Følgende kan få faktura: 

o Aud Marie Høeg, 500,- 

o Spar Heggmo, 1000,- 

o Coop, 2000,- 

 Oddlaug sjekker med abc om sponsing 

 Prix Olsborg – vil de kjøpe kalendre i år, Mariann sjekker med Bjørnar på Prix 

 Bjørnar sjekker med Storegga, Tor Olsen 

 Kalenderblad 

o Forside ok 

o Målselv Maskin. Mangler bilde av krokbekken 

Vedtak: 

Sak 3: Logo 

 Fiskene nederst, men samme vei – begge med ryggfinnen opp – fiskene mot hverandre 

 Stor skrift oppe, små nede 

Vedtak: 

  

Sak 4: Martna på Rundhaug 30.11 

 Tilbud mottatt. 

 30. november, bodleie kr 500 inklusive varmesåle 

 Giro betalt 20. november 

 Spør dem om de vil være i lag med oss – Erik Myre jul i bardu og målselv 

 Kan man vise filmen om Aase? 

Vedtak: 

Sak 5: Krigsminnelandskap Troms 1940- 

 Brakke hos Olga Berntsen 

 Brakke hos Torgeir Fosshaug Rundhaug 

 Brakke hos Alf Helge utby 

 Oddlaug var på Hatteng og mange ordførere var der – samling ressursgruppe. De skulle presse på 

Målselvs ordfører. 

Vedtak: 

Sak 6: Årsmøte 2014 

 Tema krigshistorie 

 Rønning har kopi av tre tyske maleri 

 Februar ca 10. 



Vedtak: 

Sak 7: Eventuelt og neste møte 

  

Vedtak: 

Sak 8: Post/Referater 

 Annonse 4500 pluss husleie kr 1000 

 Filmen 5000 har det kostet han å lage den 

 Inntekter kr 9750,- 

 Kr 200 i lys og servietter 

 Elsa har takket alle deltakerne 

Vedtak: 

 

Neste møte: Planmøte kalender + Januar  

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


