
Referat fra styremøte i Målselv Historielag 1.6.2016. 
 
Start: kl 1900 i Midt-Troms Museums lokaler i Sundlia. 
 
Til stede: Oddlaug Lakseide, Elsa Nymo, Odd-Inge Larsen, Oddbjørn Njøs og Frank 
Nygård 
 
 
Sak 22/16: Aase-prosjektet. 
 
Elsa refererte fra Aase-konserten i Målselv kirke onsd 25 mai. 
Meget vellykket arrangement med 205 fremmøtte og med et resultat på 50 tusen kroner 
inn på konto for bauta av Aase Nordmo Løvberg. 
Konserten avsluttet med at Freidig mannskor fra Bardu og Mellembygd mannskor sang 
”I midnattsolen” sammen. Mange positive kommentarer etter konserten. 
 
Det kom forslag om at historielaget kunne ha en stand ifm Fossmodagan i aug. for 
”kronerulling” til Aase-monumentet som skal plasseres der. Det planlegges også en ny 
konsert i Målselv kirke før 1. sept 2016. 
 
Historielaget har flere samarbeidspartnere, blant annen Asbjørg Utby som er vår 
kontaktperson i Målselv kommune og Ellen Width i Midt-Troms Museum. 
 
Fremdrift. 
Kunstneren Merete Sejersted Bødker krever 1/3 av totalbeløpet, 1 mill, før hun starer 
arbeidet med bautaen. 
Ifm kontraktskriving har kunstnerorganisasjon utarbeidet kontrakt formular som vi kan 
benytte. 
Vi har fått tilsagn på kr 100 tusen fra Målselv kommune og søkt Sparebankstiftelsen for 
100 tusen, pluss 400 tusen fra Sparebankenfond (som avgjøres 17.  juni). 
Elsa (og Lars) har sendt søknader til følgende og fått følgene tilbakemelding. 

- Troms Fylkeskommune – avslått grunnet at slike tiltak ikke har midler 
- Eks operasjef om søkerveiledning – brev i retur. 
- Kulturdepartementet – ikke svart. 
- Riksantikvaren (Jørn Holme) – ikke svart. 
- Bjørn Rune Gjelsten – brev i retur.  

 
Elsa og Lars Nymo tilbyr seg å stå personlig ansvarlig for økonomisk underskudd i 
prosjektet.  
 
 
Vedtak: 
1. Lagets leder skriver under kontrakt mellom kunstner og Målselv Historielag for hele 
beløpet. 
 
2. Det lages en kontrakt mellom Målselv Historielag og Elsa/Lars Nymo som 
underskrives samtidig av leder. 
 
 



 
Sak 23/16: Økonomi. 
 
Odd-Inge refererte angående økonomien i Historielaget. 
På konto: kr 119853,- og 70 000 disponibelt. 
Annonsering av Aase-konserten kostet kr 4500,- 
Det er sendt purring til 86 medlemmer for manglende innbetaling av 
medlemskontingent. 70 har betalt. 
 
 
 
Sak 24/16: Innsamling av livsminner. 
 
Oddlaug har CD-en av Søderbom og Johansen`s krigsminner. 
Mariann har godkjenningsarkene og har ansvar for å få dette sendt inn. 
 
 
 
Sak 25/16: KIK-prosjektet. 
 
Odd-Inge jobber med å ferdigstille tekst og GPS-koordinater til 12 sager/kverner/møller 
fra Målselvkalenderen 2015.  Sender dette over til Midt-Troms Museum  slik at det blir 
lagt inn på ”Kulturminnesøk”. Dette for at vi skal få de 10 tusen fra M-T Museum. 
Kontaktmann er Kristian Meldenes.  
 
 
 
Sak 26/16: Målselvkalenderen. 
 
Hovedsponsor? Forslag > Storegga v/Eivind Olsen. 
Valg av 14 byggverk. Eks: hus, stabbur, naust, uthus, skolestue, bedehus. 
 
Ansvarsfordeling: 
Vidkun el. Gunnar Grøtte – Skolestue/bedehus i Istindlia. 
Siv og Roald Renmælmo – Gamlehuset på Berglund.  
Elsa – Stabburet på Nymo 
Oddlaug – Smia på¨Kallbekken i Takelvdalen. 
Oddbjørn Njøs – Gjestgiveri og skysstasjon på Målsnes. 
Audhild – Kongehytta i Heggelia. 
Odd-Inge – Walderhaughuset (Lensmannsgården) på Moen. 
Roald – Tips angående spesielle bygg i Målselv. 
Odd-Inge – Spør Hans Prestbakmo ang samiske byggverk. 
Elsa + Audhild – Funkis-hus i Målselv. 
Frank – Verna kaserne på Skjold. 
Mariann – Seter ? Byberg eller Morten Tomter. 
 
På neste styremøte blir det prioritet på Målselvkalenderen. 
 
 



Sak 27/16: Bardufossfangenes minnefond. 
 
Oddlaug har spurt rektor ved Bardufoss/Høgtun VS., Børre Krudtå  om plassering av 
bautaen over Russiske fanger. Han skulle ta dette videre, men mente at dette var 
Målselvs kommunes ansvar. Oddlaug vil følge dette opp med Målselv kommune. 
Oddlaug har mottatt kostnadsforslag fra Narviksenteret ang utarbeiding av 
infomateriell/hefte om fangeleirene i Målselv. 
Michael Stocke har sendt oss en e-post, der han mener kostnadene kan reduseres 
betraktelig. 
Vi kan bidra med 40 000,- 
 
Vedtak: 
Målselv historielag ber Narviksenteret om hjelp til å sende søknader ang prosjektmidler. 
 
 
 
Sak 28/16: Søknad om sponsing fra Mariann Torseth. 
 
Vedtak: 
Historielaget innvilger søknad om kr. 1000,- til støtte for utgivelse av notebok. 
 
 
Sak ang Vedtekter, utsettes til neste styremøte. 
 
 
Eventuelt: 
Torbjørn Nyborg ønsker at vi ser på samiske stedsnavn. 
Saken sendes videre til Hans Prestbakmo. 
 
Historielaget har fått en henvendelse fra Stor-Elvdal om vi er interessert i ei bok om Gålå 
seter i Stor-Elvdal. Oddlaug sender denne henvendelsen videre til Rigmor Lyngås. 
 
Asbjørg Utby ber om forslag til Målselv kommunes kulturpris for 2016. 
 
Invitasjon til kommunedelplan ang fysisk aktivitet ifm skilting av kulturminner. 
Frist 6 juni. 
 
Historielaget ga M-T Museum et tuntre (av rogn) i 2015 som skal plantes ila sommeren  
2016.  
 
 
 
Møtet avsluttet kl 1000 
 
 
Frank Nygård 
Referent 


