
Referat fra styremøte tirsdag 
31. mai 2016 
Disse møtte: Asbjørn Norberg, Per Jarle Eriksen, Bjørg 
Tørresdal, Liv Iren Grandemo, Otto A. Solli, Tore 
Haabeth, Hallgeir Hynne og Svein Helge Falstad. 
Meldt forfall: Marit Nordholmen. 
Sted: Falstadsenteret 
Sakliste 
 1 Godkjenning av innkalling og sakliste.      

Godkjent 
 2 Godkjenne referat fra møte 14. april 2016.     

Godkjent. 
 3 Registrering av nye forening: Gjennomgang     

ved Asbjørn. 
 • Hvem skal ha signatur? Alternativene gjennomgås i møtet.       

Vedtak: Styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap, 
tegner foreningen. 

 • Alle styremedlemmer, også varamedlemmene må meldes inn       
og da må vi ha fullt navn, adresse og fødselsnummer. 

 1 Logo for foreningen v/Otto. Otto la frem      
forslag. 

Diskusjon. Fonttype spesifiseres, og håndtrykket av Nils Aas skal stå 
mellom «Falstadsenterets» og «Venner». Tar opp med familien som 
forvalter opphavsretten om å få forenkle eller stilisere tegningen for 
tydeligere bruk som brevlogo mm. Henvendelse til Atle Aas for 
familien. 

 5 Orienteringssaker:     
 • Status kontingentinnkreving v/Marit. Marit kommer tilbake       

med dette når hun er tilbake. 
Forslag fra Asbjørn: Alle i styret foreslår fem til ti potensielle som 
kan spørres om å bli medlem. Hallgeir redegjorde for god inngang 
av medlemskontingent og bra bidrag fra Boine/Fjellheim-kvelden. 



 • Oppsummering etter konsert og bokbad med Mari Boine og       
Frode Fjellheim v/Liv Iren. Liv Iren rapporterte om en veldig 
fin kveld. Alt klaffet, til og med været. Folk koste seg. Fin 
omtale i Innherred. Arrangementet gikk med godt overskudd. 
Uklart foreløpig for hvor mye. Bidragsyterne er takket skriftlig 
fra Liv-Iren. Begrepet Magisk Mai-kveld forsøker vi å bruke 
videre ved høve. 

 • Status sommerverter v/Per Jarle. Per Jarle orienterte om       
antall spurte og hvordan vaktlisten er lagt opp. Søndagsvertene 
starter med samling og orientering om rollen på 
Falstadsenteret onsdag 1. juni. 

Liv-Iren presenterte skjortealternativer, og tekst utom logo ble 
diskutert. Vi går for hvite skjorter og ønsker brodert logo og 
eventuelt tekst. 

 6 Organisering av venneforeningen:     
Komitesammensetninger. Asbjørn 
redegjorde: Inndeling i: 

Faglig - Historisk komité: Otto A. Solli (leder), Anders Gustad, 
Per Jarle Eriksen, Hallgeir Hynne. Komiteen lager agenda for 
hvordan den skal jobbe, i samråd med Falstadsenterets ledelse. 
Komiteen har fullmakt til foreta utvidelser. 
Stipend-komité: Bjørg Tørresdal (leder), Jan Ketil Haugen, Otto 
A. Solli og Siv By. 
Arrangementskomité: Asbjørn, Liv Iren, Marit og Svein Helge. 
Bygge pool av praktikere som understøtter arrangementskomiteen 
og Falstadsenteret ved høve. Styremedlemmer fra Ekne kommer 
opp med navn på potensielle medhjelpere her. Hallgeir foreslår at vi 
ved større arrangement spør lag/foreninger på bygda om hjelp. Otto 
foreslår at vi kjører med en egen gruppe i starten. Konklusjon: Vi 
bruker en fast gruppe til ordinære arrangement/temakvelder, og ber 
lag/foreninger om hjelp ved større arrangement. Svein Helge 
samordner forslag, 
Informasjonskomité: Svein Helge med Otto som støttespiller. 
Alfred Falstad blir med på layout-siden. Otto redegjorde for 
medlemsskriv og presenterte en grovskisse for dette. Bør ut til alle i 
bygda i en startfase etter sammenslåingen av de to tidligere 



foreningene. Per Jarle foreslår å bruke medlemsbladet bevisst som 
markedsføring av Falstadsenteret. Asbjørn pekte på at de to 
tidligere foreningene sammenslått til én forening er en gyllen 
anledning for å få flere til å bry seg om senteret. Første nummer får 
deadline 1. oktober. 
Hjemmesiden må bli mer lesbar. 
Adresselister klar før ca. 1. juli. Hallgeir ansvarlig. 

 7 Temakvelder både på kort og lang sikt.      
Asbjørn stilte spørsmål om ambisjon, i form 
av antall temakvelder gjennom året. 

Otto pekte på at vi trenger senterets årsplan for å få en best mulig 
faglig innretning på temakveldene. 
Asbjørn pekte på at alle ideer bør avstemmes med senteret, og at vi 
også bør la senteret komme med temaforslag slik at vi skaper godt 
samspill. Liv Iren forslår to kvalitetssatsinger i året, fremfor flere 
som vi ikke klarer å få gode nok. Per Jarle poengterte at ulike 
temakvelder stiller ulike krav til arrangementsomfang. Han mente 
det er mulig å ha mindre ambisiøse temakvelder innimellom, slik at 
vi klarer fire arrangement i året. 
Asbjørn spilte inn at det går an å tenke på tallet tre også, og lande på 
tre arrangement - høst, januar og mai eksempelvis. 
Bjørg mener det er viktig å gjøre ting skikkelig og ikke kjøre for 
mange arrangement. Medlemsarrangement kan være flere, men når 
det gjelder større arrangement som skal trekke folk utenfra, er nok 
med to, mente hun. 
Asbjørn la frem ønske om at én gang i året en temakveld som løfter 
Falstadsenteret nasjonalt, ved at det gjerne plukkes ut en nasjonal 
profil til et temaarrangement. 
Konsensus om at vi ønsker begge deler. Den nasjonale profilen 
plukkes ut i samråd med Falstadsenterets ledelse. 
Bestemmer oss for ett toppet arrangement med nasjonalt navn, én 
Magisk Mai-kveld med kunstnerisk innslag, og debattkvelder på 
aktuelle tema. 
Temakveldgruppe: Asbjørn, Liv Iren og Svein Helge. Åpent for alle å 
komme med innspill. 



 8 Eventuelt:     
Liv Iren foreslo julebord for styret. 
Asbjørn orienterte om førjulskveldene som har vært arrangert. 
Per Jarle kom med innspill om at styremedlemmene kan holde et 
mini-foredrag i hvert styremøte, om tema som interesserer dem. 
Bjørg foreslo å arrangere julebord med faglig bit. 
Neste styremøte: 6. september. 
Dugnadskveld 27. juni: Adresseliste-dugnad. 
    
26 mai 2016     
Asbjørn Norberg


