
Referat fra konstituerende 
og første styremøte i 
Falstadsenterets venner, 8. 
mars 2016 
Sted: Falstadsenteret 
Tidspunkt: 8. mars 2016, klokka 19.00 – 21.00 
Møtte: Asbjørn Norberg, Per Jarle Eriksen, Otto Asbjørn Solli, Liv-
Iren Grandemo, 
Marit Nordholmen, Hallgeir Hynne, Tore Haabeth og Svein Helge 
Falstad (sekretær). 

Meldt forfall: Bjørg Tørresdal. 

Sak 1: Asbjørn Norberg takket for tilliten som leder i 
Falstadsenterets Venner. Han orienterte kort i styremøtet om den 
fireårige prosessen bak fusjonen av de to tidligere 
venneforeningene, Falstadfangenes Forening og Falstadsenterets 
venneforening. Han la blant annet vekt på at vi jobber ut fra at 
Falstadsenteret er større enn oss selv, og at foreningens utfordring 
blir å finne hvordan den skal fornye seg. Han trakk også frem at det 
vil skje mye nytt i og rundt Falstadsenteret i tiden som kommer. Det 
første er at ny direktør blir tilsatt i løpet av året. 

Sak 2: De fremmøtte styremedlemmene fikk gjøre en kort 
egenpresentasjon. 

Sak 3: Om Falstadsenteret. Utsettes til neste møte. 

Sak 4: Organisering. Valgkomiteens innstilling er det tidligere 
orientert om i årsmøtene i hver av de gamle foreningene, og ble 
stadfestet i stiftelsesmøtet for Falstadsenterets Venner onsdag 8. 
mars 2016 klokken 18.30. 



Styret 
Som styrets leder og nestleder ble valgt: 
 • Styreleder: Asbjørn Norberg 1 år       
 • Nestleder: Per Jarle Eriksen 1 år       
Som styremedlemmer ble valgt: 
 • Otto Asbjørn Solli, styremedlem 2 år       
 • Svein Helge Falstad, styremedlem 2 år sekretær       
 • Bjørg Tørresdal, styremedlem 2 år       
 • Liv Iren Grandemo, styremedlem 1 år       
 • Marit Nordholmen, styremedlem 1 år kasserer       
Som varamedlemmer: 
 • Hallgeir Hynne, 1. varamedlem       
 • Tore Haabeth, 2. varamedlem       
Revisorer 
 • Steinar Vestli, 2 år       
 • Svein Opheim, 1 år       
Valgkomite 
 • Ingebjørg Mikalsen, leder 1 år       
 • Arve Brenne, 2 år       
 • Johan Arnt Dahlen, 2 år       
 • Nils Arve Vestrum, 1 år       
 • Svein Helge Falstad velges som sekretær. Enstemmig vedtatt.       
 • Forslag på Marit Nordholmen som kasserer og med assistanse       

fra Hallgeir ved behov. Enstemmig vedtatt. 
 • Asbjørn foreslår at varamedlemmene alltid innkalles til       

møtene. Enstemmig vedtatt. 
 • Komiteer og utvalg som vil bli etablert som f.eks.       

«Arrangement- og aktivitetskomité», «Historie og tidsvitner» 
og «Stipendet» blir drøftet og det legges opp til at endelig 
organisasjonsstruktur blir besluttet på neste møte. Otto 
poengterte her at det er viktig å krysse folk fra begge 
foreningene i de ulike komiteene. Det vil sikre en god 
lagbygging. Omforent enighet i styret om dette. 

 • Hjemmeside, kommunikasjon og meldingsblad. Sekretæren       
tar denne oppgaven som del av vervet. Hjemmesiden 
Falstadsenterets Venneforening kan overtas, men avventer til 
ny logo foreligger. Otto og Svein Helge tar ansvar for å 
utarbeide logoforslag. 



 • Halgeir foreslår at Falstadsenterets Venner overtar e-      
postboksen til nedlagte Falstadsenterets Venneforening. 
Omforent enighet i styret om dette. Den har adressen 
falstadvenn@hotmail.com 

Sak 5: Temamøter: 
Minnekveld – Brevene forteller: Falstadsenteret 15. mars kl. 
19.00. Hallgeir ønsker bidrag til medhjelpere den kvelden. Det 
meldte seg flere fra styret. 
Musikkbokbad med Mari Boine og Frode Fjellheim: 
Falstadsenteret 9. mai kl. 18.00. Musikkbokbad med Mari Boine og 
Frode Fjellheim. Vi takker nei til å overta bruk av tribunestillas fra 
kommunen. Liv-Iren gir kommunene beskjed om dette. 

Sak 6: Sommervert-funksjon til sommeren. Det må avklares med 
senteret hva det ønsker i forhold til denne tjenesten sommeren 
2016. Asbjørn foreslår at han kontakter Tone om dette, og Per Jarle 
tar ansvar for å lage en liste. 

Sak 7: 8. mai 2016. Arrangementet i Falstadskogen og på 
Falstadsenteret har egen komité bestående av representanter fra 
Levanger kommune, Falstadsenterets Venner, HV12, Yngre Sanitet. 
Otto og Hallgeir er med fra Falstadsenterets Venner. 
Per Jarle stilte spørsmål om vi burde invitert representant fra 
Montenegro hvor kommunen offisielt har Herseg Novi som 
vennskapskommune. Styret ber Per Jarle drøfte dette med 
ordføreren og Tone for å finne svaret på dette. 

Sak 8: 17. mai 2016. Etter forespørsel fra Eknes 17. maikomité 
under den årlige 17. maikomitétilstelningen ved Falstadsenteret i 
januar, har Falstadsenterets Venner fått bekreftet fra 
stortingsrepresentant Marit Arnstad at hun ønsker å holde årets 17. 
mai-tale i Falstadskogen. Svein Helge tar ansvar for oppfølging av 
dette. Vil som tidligere også invitere ordfører til å gå sammen med 
17. maikomiteen og årets taler i 17. maitoget til det eneste nasjonale 
minnestedet for siste verdenskrig i kommunen. 
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Sak 9: Kontingent. Denne saken går ut fordi kontingentene ble 
vedtatt i stiftelsesmøtet. 

Sak 10: Medlemsverving. Asbjørn vektla i møtet at 
medlemsverving og kontingentinnkreving må komme i gang så 
raskt som mulig. Inntil ny konto er klar, kan en av foreningenes 
eksisterende kontonummer brukes for innbetaling av kontingent. 
Orienteringssaker: 
 • Den nye foreningen registreres i Brønnøysund. Hallgeir jobber       

med dette. 
 • Per Jarle orienterte om at det er ønskelig at foreningen venter       

med å gjøre forandringen med lokalene i Grishuset. Det må tas 
en gjennomgang og vurdering av hva som bør beholdes og hva 
som bør saneres av dem som kjenner innholdet i det 
omfattende materialet som er i lokalene. Husleiekontrakt 
gjelder ut 2019. Rommet i Grisehuset kan fingere som en viktig 
del av integreringen mellom de to foreningene. Otto la til at det 
som er i rommet i Grishuset er en grei førsteoppgave for den 
gruppen som skal jobbe med historie. Mye materiale som 
befinner seg der er ikke gjennomgått ennå. 

Møteplan framover: 
 • Styreleder ga styremedlemmene følgende «hjemmelekse»:       

Hvilken ambisjon skal vi ha? Hvilken trøye skal vi aksle? Hva 
skal vi ha som strategi, hvis vi skal ha det? Hvilke valg og 
prioriteringer skal vi ha? Dette må vi også konkludere i en 
organisering. Otto minnet om at formålsparagrafen i 
vedtektene er grunnlag for dette arbeidet. 

 • Møteplan for resten av året vil bli laget i neste styremøte.       
 • Neste møte i styret ble vedtatt lagt til møterommet i       

Falstadsenteret, tirsdag 12. april, kl. 19.00 – 21.00. Dette 
møtetidspunktet er avklart med alle, og kun Marit er 
forhindret fra å kunne møte denne dagen. 

Svein Helge Falstad 
sekretær 


