
Falstadsenterets Venner 

Referat fra styremøte 6. september 2017 kl 1800. 

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

Meldt forfall: Marit Nordholmen. 

Møtte fra Falstadsenteret: Christian Wee 

Sakliste 

1. Godkjenne innkalling og sakliste. Godkjent. 

2. Godkjenne referat fra styremøte 13. juni. Godkjent. Asbjørn hadde 
ufullstendig referat. 

3. Orienteringer. 

a. «Destinasjon Falstad» v/Christian Wee. Christian orienterte om 
Destinasjon Falstad. Spennende planer. Positivt mottatt blant 
styremedlemmene. 

b. Status økonomi og medlemmer v/Marit. Ikke tatt opp i og med Marits 
fravær. Styret diskuterte litt rundt deltakelse fra medlemmene og om 
fordelsprogram ved arrangement er en mulighet for å skape aktivitet 
som gir vi-følelse i medlemsmassen. Og derigjennom skape grunnlag 
for rekruttering. Må tas grep om dette nå, etterlyste Asbjørn. 

c. Studietur v/Otto. Otto orienterte. Trang fødsel, men Otto tok affære 
da dette året er det rette til å få realisert en slik tur. Otto og 
historiegruppa tok grep, med Christian som støttespiller. Resultat: 28 
personer reiser til Mosjøen, Majavatn og Grane 23. og 24. september. 
Selnes Busselskap fra Verdal står for befordring. 

d. Status «Unge Venner» v/Liv Iren. Liv Iren orienterte. Hun fortalte at 
Christian besøkte universitetet på Røstad og orienterte i en 
tredjeklasse om muligheten for en ung venneforening for 
Falstadsenteret. Budskapet ble godt mottatt av studentene. Liv Iren 
har fortsatt god tru på at det blir noe av dette. Det arrangeres 
informasjonskveld om Falstadsenterets Unge Venner på 
Falstadsenteret 4. oktober. Christian la til: Sju studenter har vært i 
kontakt med Christian etter orienteringen på Røstad. 
Arrangementskvelden 4. oktober vil bli lagt ut på Facebook og 
nettsiden til Falstad. I tillegg vil avisene og sosiale medier bli brukt. 

e. Arrangementer/aktiviteter i høst v/Christian. (Se eget notat: 170904 
Referat med kommentarer fra Arrangementskomiteen) Asbjørn 
orienterte. Konkluderte at dette er så mye at Falstadsenteret bes gå 
gjennom listen og se hva som bør prioriteres. Bjørg la til: Vi bør 



innarbeide noen faste sterke arrangement vår og høst, som Magisk 
Maikveld. Christian la frem en oversikt over arrangement ved senteret 
i høst og frem til nyttår.  

f. Fra Historisk-faglig komite. Status aktiviteter samt tanker om 
organisering v/Otto. Otto orienterte. Planleggingsmøte for å lage 
aktivitetsplan nært forestående, kommende uke. Har intervjuet cirka 
20 seniorer, og jobbet med planlegging av turen til Mosjøen. Oppgaver 
videre: Masse «varer» i Grishuset som bør sorteres og arkiveres. 
Avhengig av en person fra senteret som kan vurdere hva som bør tas 
vare på. Det er fortsatt noen tidsvitner fra krigen som har godt minne, 
og som bør oppsøkes raskt. Neste nå er å gjennomføre turen til 
Mosjøen. Etter hvert vil gruppa hjelpe Arne med diverse oppgaver den 
kan utføre for senteret. Otto mener fire medlemmer i gruppa er 
tilstrekkelig også videre framover. Christian la til at medlemmene i 
historisk-faglig gruppe har bidratt med fantastisk liste over 
flukthistorier, som kommer til å bli brukt i undervisningsopplegget. 
Anders Gustad og Atle Sand har vært sentrale i dette arbeidet. 

g. Tanker om vedlikehold. Otto: Har snakket med Einar Svee som er 
ansvarlig for eiendommen for Statsbygg.  «Senteret skal skinne», er 
mantraet for venneforeningen. Synes ikke standarden holder til 
bestått i dag. Foreslår gruppe fra venneforeningen kan bistå med slikt 
arbeid. Svee er positiv til dette, fordi Statsbygg ikke har sjans til å ta 
seg av alt selv. Asbjørn kommenterte om egne observasjoner til 
irritasjon. Men synes senteret som leietaker bør stille krav til 
Statsbygg som eier til å gjøre en bedre jobb. Bjørg: Skal vi få det til å 
skinne, må du ha en strategi. Må legge en plan slik at alle som bruker 
senteret bidrar til å få det til å skinne. Per Jarle: Medlemmenes 
dugnad må komme på toppen av det Statsbygg skal gjøre. 
Fugleproblemet må det gjøres noe med. Mose på taket. Christian 
takket for innspill. Står ikke på senterets forsøk på å få Statsbygg til å 
gjøre noe. Manglende maling og moseproblem. Det er ikke godt nok. 
Jeg tar utfordringen med å innføre striktere rutiner og konsekvenser. 
Fuglene er et stort problem.  

4. Saker til behandling 

a. Styremøte med foredrag 6. desember. Ideer til foredragsholdere 
spilles inn til Christian. 

b. Gavestipend v/Bjørg. Stipendet er på 10.000 kroner. Gruppen skal ha 
møte 18. september. Informere om gavestipendet gjennom annonse og 
redaksjonell omtale, pluss informasjon til ungdomsskoler og 
videregående skoler i området. Bli bedre på å markedsføre stipendet 
på sosiale medier, og annonsere mindre. I stedet for plakater, bruke 
informasjonsskjermene på ungdomsskolene og vg-skolene. 
Søknadsskjema distribueres ut til skolene elektronisk og i papir. 



Søknadsfrist settes kanskje tidligere enn i fjor, f.eks. 15. oktober. 
Stipendet fikk mange søkere i 2016, alle reelle. Foreslår at vi bør 
intervjue de som er best kvalifisert, da evne til formidling er viktig. Vi 
må finne anledning for tildeling, gjerne et arrangement som allerede 
er planlagt, gjerne i samarbeid med senteret. Kommer referat til 
styret fra møtet 18. september. Christian: Litt av ambisjonen med 
menneskerettighetsuka er at det skal foregå noe hver kveld. Glad hvis 
stipendutdelingen kan skje den uka. Falstadsenteret får bruke 
storskjermen ved Magneten i vinter. 

c. Vennebrev, når og hvordan v/Otto og Svein Helge. Orienterte. Se eget 
vedlegg. 

d. Sommerverter, Status og videre, v/Per Jarle. Per Jarle orienterte. 
Samarbeidet mellom ansatte og verter får gode ord. Mer kursing av 
verter bør tilbys, slik at ferske verter får litt kunnskapsinnputt. Ansvar 
for utsending av vertskapslista må klargjøres, slik at misforståelser 
unngås. Christian kommenterte: Fungerte veldig bra. Besøkstallene 
doblet fra til 2016. Har vært to verter stort sett hver gang, men 
travelt likevel. To er derfor et minimum. Christian vil gjerne ha tips 
om ungdommer som kan tenke seg å jobbe litt ved senteret, særlig 
med utadvendt virksomhet. 

e. Endelig logo v/Svein Helge. Har fått en fast logo fra Gunnar Vestvik, 
men får ikke åpnet den på PC. Otto har en fast versjon som brevhode 
som kan fungere i de fleste sammenhenger. 

Neste styremøte: 17. oktober klokka 18.00 – 21.00 

Asbjørn forslag ang. engasjere medlemmer, rekruttere. Dette ble glemt etter et 
langt og fyldig møte. 

Ref. 

Svein Helge Falstad


