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MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 14. januar 2015, Brandskognes kl. 19:00 - 22:00 

Til stede:  Oddlaug, Elsa, Frank, Odd-Inge, Karl, Mariann, Torild, Gunnar, Tor Kvammen (regneskap), Kristian 

Moldenes (gjest, kulturminneplan), Gerd Karoline (valgkomiteen) 

 
Bilde 1:Styremøte i gammelstua på Brandskognes, januar 2015. Oddlaug stilte med lapskaus til middag. 

Valgkomiteen 

Gerd Karoline fra valgkomiteen går gjennom lista med hvem som er på valg i år. Tar en rundspørring på hvem 

som vil delta i styre og stell videre i 2015 av de som sitter i dag og tar en runde blant de fremmøtte for å få 

gode forslag til hvem man kan spørre om å ta styreverv. Det tas en liten sjekk på vedtektene for å oppfriske 

kriteriene for valg i laget. Tor Kvammen sier han kan fortsette å føre regnskapet neste år. Gunnar, Karl og 

Torild sier de ikke vil være med i styret neste år. Forslag til aktuelle folk til styret er Siv Holmin og Aud Marie 

Brustad. 

Økonomi 

Tor melder at regnskapet stort sett er klart til revidering. Sier at de siste kalenderinnbetalinger som er 

kommet inn kan føres på 2014 regnskapet. I banken har vi nå kr 72.960,- hvorav kr 43.804,- er fra 

fylkesmannen og er øremerket til prosjektet med flytting av minnebauta. Det er kommet inn kr 11.400,- i 

medlemskontingent for 2014. Momsrefusjon og Grasrotandel også med som inntekt i regnskapet. 

Inntekt 2014 kr 67.293,-. Utgifter 2014 kr 67.452,- (Oddlaug og Odd-Inge hadde i tillegg med penger for 

kalendersalg ca. kr 8.000,- og det er ca. kr 8.500,- utestående fra sponsorene, noe som kan øke overskuddet 

om det kan føres på 2014). 

Odd-Inge sender oversikt til Tor over hvilke sponsorer som ikke har betalt. Tor sender faktura til disse: 

 Bardufoss Hotell kr 1000 (Elsa har purret, men kommer det ikke noe bør de få en faktura på e-mail) 

 Focus Interiør kr 5000 

 Heggmo Spar AS kr 1000 

 Shell Øverbygd kr 500 

 Troms Kraft kr 1000 
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Sak 1: Kulturminneplan for Målselv 

 Kristian Moldenæs fra Midt-Troms Museum er leder for det lokale kulturminner i Troms prosjektet 

 Museet er via kommunen eier av prosjektet. Historielaget er deltaker i prosjektet. Vi skal hjelpe til 

med å lage en plan for hvilke kulturminner som finnes og hvilke som skal tas vare på gjennom å 

registrere kulturminner i Målselv. Dette skal sikre forvaltning og bedre kulturvern i kommunen. Et 

kulturminne er alle spor etter mennesker i bygda. Kommunen skal ta vare på mangfoldet. Ingen 

aldersgrense på kulturminner 

 Informasjon samles inn fra eiere av kulturminner, informanter, lag og foreninger som alle kan ha mye 

informasjon som må samles inn. Kristian er kontaktperson for prosjektet i Målselv kommune  

 Folket må få selv bestemme hva som er kulturminner og hva som skal bevares 

 Historielaget får betalt for sin del av jobben gjennom prosjektmidlene. Disse skal fylket nå ha overført 

til kommunen. Lisa har laget en plan for selve prosjektet 

Vedtak: 

 Museet og historielaget møtes på museet for å starte arbeidet med registrering. Dette planlegges 

gjort onsdag 4. februar klokka 18:30 

Sak 2: Årsmøte 2015 

 Dato:  onsdag 11. eller 18. februar avhengig av når foredragsholder kan stille. 

 Tema for kveld: Einar Niemi med Kvenhistorie eller Tore Figenschau med krigshistorie. 

 Lokale: Høre om blackbox eller storsalen er ledig. Frank sjekker med Leonardsen/Rita på biblioteket. 

 Oddlaug bestiller kake. 

Vedtak: 

 Dato for årsmøte blir onsdag 11. februar 2015 

 Oddlaug har fått bekreftet at Einar Niemi kan holde foredrag om Kvener den 11. 

 Oddlaug ordner med kake 

 Frank sjekker med Rita på biblioteket om lån av lokale. Dersom vi samarbeider om temakvelden kan 

vi få lokale gratis via avtale Rita har med Istindportalen 

Sak 3: Krigsminnelandskap Troms 1940 - 1995 

 Frank har lånt diktafon hos Oddlaug. Har intervjuet diverse personer om krigen. Blant annet svigerfar 

(Søderbom) i Tromsø som var krigsfange på Bardufoss. Han var etter krigen med i Ole Reistads 

Frivillige på Bardufoss og er i dag 89 år gammel. I tillegg Jarle Johansen på Navaren om krigen på 

Målsnes, 2 intervjuer 

 Avduking av flyttet minnebauta – Søderbom vil ikke avduke 

 Søderbom har et bilde av medfangene. Han husker navn på voktere og medfanger. Han var 17 år da 

han ble tatt til fange. 

 Det skal være krigsminne lydfiler på Forsvarsmuseet i Bardu av Harald Lundvang og Nils Iselvmo 

Vedtak: 

 Frank mailer lydfilene til Odd-Inge for arkivering/konvertering til åpent format 

Sak 4: Målselvkalenderen 2015 

 Vi mangler utsalgssted i Øverbygd. Litt vanskelig å finne en butikk som er villig og kan håndtere dette 

på en god måte. 
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 En del kalendre tas med for salg av: 

o 10 stk. Torild 

o 5 stk. Mariann 

o 5 stk. Elsa 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 5: Landsomfattende innsamling av livsminner, tom 01.01.2016 

 Det er lagt ut informasjon på facebooksidene til LLH om at innsamlingen fortsetter ut 2015: 

o Minneinnsamlingen fortsetter! Det er nå endelig bestemt at minneinnsamlingen Mange 

stemmer fra levde liv fortsetter ut 2015! Vi vil gjerne ha minnestoff fra nettopp deg, og mer 

informasjon om innsamlingen kan du finne på våre nye nettsider landslaget.org. Det kan også 

nevnes at vi gjerne vil ha stoff fra samer/kvener og personer med innvandrerbakgrunn. Her 

skulle vi gjerne hatt flere både store og små minner! Ta kontakt med prosjektleder Siv Randi 

Kolstad på tlf. 73 59 64 33, e-post: siv.r.kolstad@ntnu.no om du ønsker mer informasjon. 

Vedtak: 

 Vi fortsetter å samle inn. Mariann er ansvarlig for å samle minnene 

Sak 6: Skolehistoria - Høgtun 

 Gruppa hatt diverse møter og har sammen og hver for seg jobbet med bildetekster, skriving og 

bildeinnsamling. 

 Ellen With og Petra Marie Linaker skal lage 40 års jubileum for Høgtun og utstilling som skal åpnes 

under Kalottspel (2-9. august 2015). Kunstklubben lager utstillingen på Trollhaugen og på 

Fossmotunet . De vil også bidra med å finne gamle bilder fra Høgtun 

Vedtak: 

 Arbeidsgruppa møtes på Høgtun torsdag 22. januar klokka 18:00. Odd-Inge tar med skanner. 

Sak 7: Friluftslivets år 

 Turkalenderen gis i år ut tidligere. Frist til 20. februar på å melde inn turer. Man kan melde inn 

fotturer, f.eks maursundlinja som vi planlegger. Kulturminnevandringer kan også inngå 

Vedtak: 

 Vi har frist til 20. februar på å melde inn våre turer 

Sak 8: Referater 

 Merk at LLH har fått nye nettsider på www.landslaget.org . 

Vedtak: 

 Ingen 

 

Neste møte: Årsmøte onsdag 11. februar 2015 

 

http://www.landslaget.org/
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Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


