
  

Referat fra styremøte 19. april 2017 

kl. 1800 på Falstadsenteret. 

Møtte fra styret Asbjørn Norberg, Otto Solli, Marit Nordholmen, Hallgeir Hynne, Tore 
Haabeth, Per Jarle Eriksen, Liv Iren Grandemo og Svein Helge Falstad. 

Meldt forfall. Bjørg Tørresdal. 

Møtte fra Falstadsenteret: Christian Wee og Julius Risberg. 
Sakliste 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent. 

2. Godkjenne referat fra styremøte 7. februar. Godkjent. 

3. Informere om valg i årsmøtet 15. mars, samt diskutere og gjennomføre 
eventuelle konsekvenser av det. Konstituering av styret: I og med at det ble 
gjenvalg av alle, foreslo Asbjørn at alle fortsetter i sine verv som før. 
Enstemmig vedtatt. 

4. Det første året i ny forening: Blitt som ønsket / forventet? 

a. Hva kunne ha vært gjort bedre? Behov for justeringer? 

Asbjørn orienterte. Er vi på sporet? Er vi et støttende underlag for 
senteret? Eller tramper vi for mye i gamle spor? 

Otto: Vi må vurdere det at vi i styresammensetning og organisering 
ikke har dimensjonert oss for det omfattende samarbeidet det legges 
opp til. 

Hallgeir: Morsomt at vi ikke er så statisk lenger, at vi utfordres og blir 
nødt til å tenke litt nytt. Nye rutiner og møter. Vi bør klare å 
engasjere ungdommer i større grad. 

Per Jarle. Lykkes over all forventning med sammensmeltingen av de to 
foreningene. Skikkelig bra samarbeid i styret. Samarbeidet mot 
senteret har utviklet seg helt fenomenalt, både mot Tone og nå 
Christian. Med ståstedet vi hadde i starten, har vi lykkes bra. Må hele 
vegen vurdere aktiviteter og utvikling. 

Julius: Veldig styrke for Falstadsenteret å ha en slik forening i 
gruppen. Imponert over det jeg har sett så langt. Veldig trygghet å ha 
venneforeningen som kontinuitetsbærer. 

Asbjørn: Det er en god åpenhet og tillit internt i foreningen og overfor 
senteret. 



Christian: Samarbeidet med venneforeningen har vært noe av det 
mest givende for meg i starten i jobben her. Konstruktivt å ha noen å 
snakke og diskutere med som ikke er av den faste staben. Å kunne 
diskutere litt annerledes og med litt andre «inputs» er viktig. Sammen 
kan dette bare bli bedre og bedre. Ikke bare «gull» som er kommet 
opp, også noen episoder vi har måttet løst. Men det har gått greit. 
Hundre prosent enig i at motto for 2017 må være ungdom. Ja, vi 
kommer med mange ideer og ønsker, men vi er realistiske og vet at vi 
får til bare 20-30 prosent av det vi lanserer. 

Marit: Kjempeartig prosess fra vi startet i det små og endte opp her. 
Var spent på hvordan samarbeidet mellom de to tidligere 
venneforeningene ville gå. Fryd med Christian som kommer med 
masse innspill. Kapasitet kan bli et problem. Tror å engasjere ungdom 
vil oppleves positivt også for ungdommene. 

Svein Helge: Positiv respons på bygda over at de to tidligere 
venneforeningene har fusjonert på en åpen og positiv måte. Bra for 
medlemmene og bra for senteret. 

Tore: Arbeidet i den nye foreningen ser veldig bra ut etter fusjonen av 
foreningene. 

5. Status økonomi – Har vi alle rutiner på plass? Marit orienterte: Nå er alle 
rutiner på plass. Gjort en ryddejobb i medlemslistene, postadresser og 
epostadresser. 

6. Orienteringer: 

a. Status 8. mai. Christian orienterte om arrangementet ut fra eget 
notat. Det nærmest forestående er 8. mai-arrangement i regi av 
Levanger Kommune, med Robert Mood som hovedtaler, foredrag på 
Falstadsenteret i forkant av minnemarkering i Falstadskogen, og 
påfølgende Åpent hus på senteret. Behov for hjelp til trafikkdirigering 
og parkering. 

Otto tar ansvar for parkeringsvakter der Per Jarle blir med og Hallgeir 
bidrar hvis han rekker å komme. 

b. Om 17. mai. Asbjørn informerte om at Eknes 17. maikomité har fått 
Trøndelags kommende fylkesmann, Frank Jenssen, til å holde talen i 
Falstadskogen. 

c. Christian orienterte om arrangement 14. juni for å markere 75-
årsjubileum for ankomsten til de første jugoslaviske fangene til Norge, 
i samarbeid med Blodveien på Helgeland. Christian orienterte. 

d. Christian orienterte om dugnadsprosjekt hvor Falstadsenteret trenger 
frivillige i samling/arkivering av materiale». Christian orienterte. 
Christian tar på seg oppgaven å konkretisere dette litt mer detaljert i 
et eget skriv. 



e. Christian orienterte om nytt Falstadforedrag den 22. juni: Bård Vegard 
Solhjell m/foredrag om boka «Uro». 

f. Temakvelder – ideer videre. Asbjørn konkluderte med at det allerede 
er så mange ideer på blokka at vi lar temakvelder ligge inntil videre. 

g. Sommerverter. Per Jarle orienterte. Et møte om temaet skal avholdes 
mellom venneforeningen ved Per Jarle og senteret i nær fremtid. 
Asbjørn stiller også i møtet. Otto ønsker litt mer skolerte verter, som 
kan fungere som omvisere. Christian orienterte om senterets 
ambisjoner med vertene. Ønsker pool med sommerverter som kurses 
til å være verter og guider. Kanskje allerede i år. Christian: La til at 
alle historieforeninger i Trøndelag inviteres til Falstadsenteret i 
sommer. Senteret trenger verter i den forbindelse.  

h. Status «Flukt» 

i. Status og eventuelt vår rolle/bistand når Moddi kommer på 
Falstadsenteret 26. mai. Asbjørn: Kan vi bruke Moddi-konserten til å 
lokke unge medlemmer? Behov for mannskap til praktiske oppgaver, 
parkering, vakter, billettsalg. 

Liv Iren tenkte høyt rundt muligheten å engasjere studenter ved Nord 
universitet, der et verv for Falstadsenteret kan gis plass på 
vitnemålet. 

Svein Helge foreslo å høre om band fra ungdomsskole eller 
videregående skole kan være oppvarmingsband for Moddi. Christian 
sjekker med Moodi om det er ok, og deretter sjekker Asbjørn med 
Levanger videregående om de har noen som kan tenke seg å stille. 

j. «Terrorens år» - oppdaterte planer. Christian orienterte ut fra eget 
notat. 

k. Vennebrev – erfaringer. Neste utgivelse? Svein Helge og Otto 
orienterte. Starten har vært bra. Arbeidet har glidd godt, basert på 
kompetanse fra tidligere utgivelser av FFFs medlemsblad. To 
utgivelser i året på papir er nok. Noen Digitale leveranser ved behov, men 
at papirutgaven blir bare to ganger pr. år. 

l. Kan legge ut senterets Sommerbrosjyre på Vennesiden når den er klar 

m. Gavestipend – evaluering og planer/ideer for neste utdeling. Otto 
orienterte. Konklusjon: Meget vellykket arrangement. 

n. Hjemmesiden – status. Blitt mer ryddig og mer i tråd med senterets 
egen nett-mal. 

o. Christian orienterte om Martinus Hauglid. Han donerer fangearbeider 
som han har samlet, beskrevet og tatt vare på til senteret. Blir 
markert i løpet av året. 



7. Fra historisk-faglig komité. Otto med kort statusrapport. Komiteen har 
startet intervjuene av de fire første personene. Arne Langås deltok fra 
senteret i første møte. 

8. Medlemmer og kontingentinnkreving. Kontingent – Livsvarig medlemskap. 
Marit orienterte: Kontingentgiroer utsendt via Vennebrevet og digitalt til 
medlemmer. Om livsvarig medlemskap. Dette skal utredes nærmere av Marit med 
støtte av Hallgeir. 

9. Studietur for medlemmene? Narvikområdet? Grane/Majavatn. 
Nobelinstituttet. Nansenskolen? Asbjørn orienterte om innspillet om 
studietur som kommer fra Christian.  Otto foreslår Helgelandstur ifh til 75 år 
siden 1942.  Forslag om at Hallgeir og Einar jobber med et forslag til 
studietur til Helgeland i løpet av høsten. 

Ekstra-sak: Spørsmål fra «vaktmester» i Falstadskogen, Torbjørn Brenne: Hva 
gjør vi med foreningens aggregat når det legges strøm til Falstadskogen? Strøm 
klar til 1. mai. Torbjørn mener aggregatet kan være verdt rundt 20.000 kroner. 
Enighet i styret om at vi avventer til strøm er på plass, og vurderer da om 
senteret kan ha nytte av aggregatet. 

Neste styremøte på Falstadsenteret onsdag 31. mai, klokken 18.00 – 20.00 

Møtet opphevet klokken 19.50. 

Svein Helge Falstad 

sekretær


