
Målselv Historielag 

Styremøte  -  referat 

Tid:  onsdag 28.09.16, kl. 1900 

Sted:  Midt Troms Museum 

Til stede: Oddlaug Lakseide, Elsa Nymo, Odd-Inge Larsen, Frank Nygård,  

  Audhild Olaisen, Oddbjørn Njøs 

Forfall: Marianne Nesvold, Aud Brustad 

Informasjonssaker: 

Odd Inge orienterte om lagets økonomi: 

 På konto   kr. 399.000,- 

 Reservert Åse-prosjektet kr. 256.920,- 

 Disposisjon for laget  kr.   52.769,- 

Ang. Høgtunboka: Det er kommet inn kr. 7000,- siden siste møte. Vi er i rute med innbetaling 

til Midt Troms Museum. I realiteten ligger vi foran den innbetalingsplanen som vi var enige 

om.  

Elsa orienterte om salg og tilbakebetalingsplanen. Samlet skyld er kr. 28.150,- MTM ønsker å 

få restbeløpet i dette året, selv om det ikke er i samsvar med den inngåtte betalingsplanen. 

Dersom laget har økonomi til det, kan likevel restbeløpet betales med kr. 7.000,- i september, 

kr. 10.000,- i oktober og kr. 11.500,- i november eller desember. 

Odd Inge orienterte om lagets Hjemmeside. På grunn av tekniske problemer, har vi måttet si 

opp avtale og legge ned vår tidligere hjemmeside. Vi har derfor ingen hjemmeside nå. Men 

det er gjort avtale med et nytt firma om ny hjemmeside. Odd-Inge har startet arbeidet med å 

konstruere vår nye hjemmeside som får ”navnet” www.malselvhistorielag. Prisen for den nye 

hjemmesiden er kr. 900,- pr. år. 

Oddlaug orienterte om oppfølging av fotobevaringskurs som gikk i fjor. Denne gangen legges 

det vekt på praktisk øving. Invitasjonen vil bli lagt ut til medlemmene. 

Diskusjonssaker 

Kulturminnedagene 2016 

Årets busstur var svært vellykket. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra deltakere. 

Kanskje var tidsplanen noe knapp på enkelte arrangement. Odd-Inge har lagt ut 83 bilder på 

Facebook fra turen. 

Det ble foreslått at vi til neste år kan lage referat med bilder til Nye Troms. Selv om det nå har 

gått litt lang tid siden turen, kan man likevel kanskje få et referat i avisen fra årets tur. 

Oddlaug tar kontakt med Vera Bjørkhaug i Nye Troms og tilbyr et intervju fra turen med 

tilhørende bilder. Så kan Vera Bjørkhaug lage en sak om dette. 

På neste års budsjett bør slike arrangement spesifiseres.   

 

http://www.malselvhistorielag/


Målselv kalenderen. 

Vi har fått tilbud fra ABC grafiske på trykking av kalenderen, kr. 29.125,- 

Vi gjennomgikk status på forhåndsbestillinger og arbeidet med bilder og tekst. Det kom 

forslag om at datotallene trykkes med FET skrift. 

Når det gjelder hovedsponsor, håper vi på ”AKTØR”. Frank tar kontakt. 

Siste frist for levering av bilde og tekst settes til 15. oktober. 

 

Åse Prosjektet 

Elsa orienterte. Det har kommet inn til nå kr. 257.000,-. Givergleden har tatt seg kraftig opp i 

det siste. Også Sparebanken ser ut til å ha endret syn i forhold til avslaget på vår første 

søknad. De har bedt oss om å søke på nytt. 

 

Bardufossfangenes minnefond. 

Oddlaug orienterte. Vi trenger å arbeide for å få flere samarbeidspartnere som kan bidra med 

tilskudd. Frank orienterte om kontakt med Forsvarets Seniorforbund, avd. Midt-Troms som 

har sagt seg interessert. Det kom innslag om andre aktuelle samarbeidspartnere. Målselv 

kommune bør være en naturlig samarbeidspartner siden heftet som skal lages er tiltenkt 

ungdomstrinnet og de videregående skoler som undervisningsmateriell. Oddbjørn tar kontakt 

med kommunen. Videre kan Midt Troms Museum være en annen samarbeidspartner. Oddlaug 

tar kontakt. 

Ellers tar vi kontakt med Narviksenteret for å høre om de har ideer til aktuelle 

samarbeidspartnere. 

I forslag til prosjektbeskrivelse og søknadsskjema fra Narviksenteret, er det ønskelig å legge 

inn litt historikk over tyskernes behov for flystasjon i Bardufoss og litt om flyplassen i 

etterkrigstid. Dette vil vi kunne be Morten Kasbergsen å hjelpe til med å skrive. Oddlaug tar 

kontakt med han. 

 

Vedtekter. 

Tiden tillot ikke å ta opp denne saken. Den utsettes til neste møte. 

 

Møtet avsluttet klokka 0930 

Oddbjørn Njøs, ref 


