
 

 

Referat Styremøte Målselv Historielag 31. mars kl. 19.00 på 

Bardufoss/ Høgtun vgs 

Tilstede: Oddlaug Lakseide, Audhild Olaisen, Elsa Nymo, Frank Nygård, Odd Inge Larsen og 

Mariann Nesvold.  Frafall: Oddbjørn Njøs og Aud Brustad. 

Sak 10/ 16 : Jubileumsfeiring v/ Oddlaug 

Det var ei fin feiring av MH 30 år på Rundhaug gjestegård, med god mat og trivelig selskap. 

Målselv spillemannslag og Elve Kari underholdt, og det var kåsseri ved Vidkun Haugli og 

Rønning Tollefsen.  Utgifter til jubile`et var på 11.100.-  Dette dekte honorar til 

spillemannslaget (2000.-), Elve Kari (500.-), kaffe (1000.-), div gaver og blomster og gjester. 

Odd Inge har tatt mange bilder, han finner noen å sender over til Oddlaug. Hun sender bilder 

og tekst til Lokalhistorisk Magasin. På jubileumskvelden fikk MH ett gaveabbonemang på 

Lokalhistorisk Magasin. Dette velger vi å gi til Tor Kvammen for jobben han gjør som 

kasserer. 

Sak 11/ 16 : Økonomi v/ Oddlaug 

Disponibelt pr 31/3-16 er 65.728.-  Mer infomasjon ligger på nett. Odd Inge har sendt lenke 

på mail til alle styremedlemmer. Han legger også inn Bardufossfangenes Minnefond. 

Oddlaug svarer Berit Kvammen ang økonomi/ betaling av boka om Høgtunhistoria. MH er 

skyldig 38.000.- til MTM. Vi sørger for at det blir laget en annonse ang boka og får den inn i 

magasinet Norsk Husflid. 

Sak 12/ 16 : Medlemskontigent 2016 v/ Odd Inge og Mariann 

53 har betalt. Vi gikk gjennom medlemslista på møtet. Odd Inge sender purring til de som 

ikke har betalt. Vi sender giro til de som ikke har mail. 

Sak 13/ 16 : Årsmøteprotokoll v/ Oddlaug 

Den er ferdig underskrevet, og blir lagt ut på hjemmesida vår. Oddlaug sender den til LLH og 

Troms Historielag. 

Sak 14/ 16 : Troms Historielag årsmøte 

Frank og Odd Inge deltar for MH og Oddlaug for TH. Kjøregodtgjørelse- vi bruker satsen til 

Troms Historielag- 

Sak 15/ 16 : innsamling av livsminner v/ Mariann 

Vi har noen lydopptak som må sendes inn, disse må legges inn på cd, Odd Inge hjelper til. 



 

 

Sak 16/ 16 : Aase- prosjektet v/ Elsa 

Elsa forteller om prosjektet med å få laget en statue av Aase Nordmo Løvberg som er tenkt 

plassert på Fossmotunet. Kunstneren Merete Sejersted Bødtker har laga modell i plastilina. 

Når MH har fått 1/3 av kostnader i orden starter ho med arbeidet. Elsa viser bilder av denne 

og ett bilde som viser hvordan ferdig monument er tenkt plassert på Fossmotunet. Elsa har 

vært i møte med kommunen, det er innstilt med 100.000.- i støtte, som blir tatt opp til 

behandling i formannskapet i april. Det blir minnekonsert i Målselv Kirke 25. mai. Her deltar 

bl.a. Mellembygd Mannskor, Dølakoret og Tor Eriksen. Kostnader totalt er estimert til 

1000.000.-  

Finansieringsplan: 

Sparebanken 1 Nord- Norge                400.000.- 

Div musikkarragementer                      200.000.- 

Målselv kommune                                  100.000.- 

Støtte sentrale org og Historielaget    300.000.- 

Elsa er prosjektleder og får med seg Asbjørg Utby fra kommunen og Audhild Olaisen fra MH. 

Prosjektleder kan ikke på vegne av styret i MH inngå kontrakt som forplikter styret 

økonomisk, uten styrebehandling. 

Sak 17/ 16 : Bardufossfangenes Minnefond 

Audhild forteller om møte ved Narviksenteret der hun var sammen med Frank og Oddlaug. 

Narviksenteret hjelper MH med å lage hefter om krigsfanger ( den norske leiren på 

Bardufoss var størst i Troms), vi hører om pris på dette. Oddlaug innkaller til eget møte ang 

dette. 

Neste møte blir 20. april. Hovedsak blir kalenderen, og videre jobb med krigsfangeprosjektet. 

 

 

 

 

 


