Falstadsenterets Venner
Styremøte 4. april 2018, på Falstadsenteret kl. 18.00.
Disse møtte: Per Jarle Eriksen, Rolf Pettersen, Otto A. Solli, Liv Iren Grandemo og Svein
Helge Falstad.
Fra senteret: Ingen.
Meldt forfall: Marit Nordholmen og Tore Haabeth
Sakliste:
1

Åpning av møte. Per Jarle åpnet møtet. Ingen innvendinger mot innkalling.

2

Informasjon om årsmøte. Per Jarle orienterte.

3

Presentasjon av styremedlemmene, adresser mm

3B

Konstituering av styret:
Nestleder Rolf E. Pettersen,
Sekretær Svein Helge Falstad
Kasserer Marit Nordholmen
Styremedlemmer Liv Iren Grandemo og Otto A. Solli

4

Fordeling av oppgaver i styret.

Liv Iren Grandemo organiserer Magisk Maikveld. Otto A. Solli leder historisk gruppe. Rolf E.
Pettersen får ansvar for helgevaktliste for sommerverter. Svein Helge Falstad får ansvar for
Vennebrev nr. 1 årgang 3. Stipendutvalget velges senere.
5
Filmprosjekt. Økonomisk støtte til forprosjekt. Per Jarle orienterte. Kommenter
om status for prosjektet via epost fra senterleder Christian Wee, som er forhindret fra å
møte.
Styret vedtok omforent at venneforeningen bidrar med 20.000 kroner til forprosjektet, fra
konto for historisk arbeid.
Orientering fra senterdirektør Christian Wee: Falstadsenteret v/undertegnede og Atle Sand/
Einar Sve, var i Mosjøen før påske og hadde møte med Oladalens venner for å diskutere fremdrift på
mulig filmprosjekt knyttet til Majavass-saken. Det er store planer for et dokumentarprosjekt over 5-10
episoder. Det ble bestemt at neste steg er et forprosjekt hvor Falstadsenteret har tatt på seg å lede det
administrative, dvs tidslinje, kostnadsoverslag, samarbeidspartnere, finansiering etc, mens Oladalens
venner ved Oskar Fagervik har tatt på seg å lede arbeidet med å lage en oversikt over de ulike temaene
som kan være aktuelle å ta opp i hver episode. Einar, Atle og Arne Langås fra Falstadsenteret er alle
bidragsytere i det historiske arbeidet.
Falstadsenteret er positive til prosjektet, og min forståelse er at representantene fra historisk gruppe
også er det. Vi har laget en plan om å ha forprosjektet ferdig til 1.juli.
Jeg har tatt på meg det overordnede ledelsesansvaret for forprosjektet.
Det vil bli en del kostnader knyttet til forprosjektet, knyttet til reiseaktivitet og aller mest til å betale en
profesjonell part til å vurdere filmbiten, kostnadene etc. Det er ikke masse kostnader forventet til
arbeidet med å finne ut det historiske utvalget.
Et røft overslag sier at man kan forvente en kostnad på ca 40 000 kroner til prosjektet frem mot 1.juli.
Falstadsenteret kan bidra med 20 000 kroner. Oladalens venner har ikke midler utover det lille de får
inn fra salg av bøker, og vi kan ikke forvente at de skal bidra med annet enn interne timer og
pågangsmot (som er essensielt for å drive prosjektet fremover).
Jeg ber styret i venneforeningen vurdere om dere også kan støtte forprosjektet oppad til 20 000 kroner.
6
Bjerk i Borggården, status. Per Jarle orienterte. Tillegg fra Christian Wee: Jeg vil
bare si at fra Falstadsenteret er dette et veldig positivt prosjekt som vi støtter fullt ut.

7
Magisk maikveld. Liv Iren orienterte om status for årets prosjekt. Styret avklarte
at vi går for stoler og ikke amfi fra Trønderhallen.
8
Sommerverter / Guider. Per Jarle orienterte. Rolf overtar lederansvaret.
Senteret vil arrangere kurs for verter. Styret i FV foreslår at dette legges til 26. april, og at
Unge Venner inviteres.
9

Møteplan. Neste styremøte onsdag 2. mai klokka 18.00, på Falstadsenteret.

10

Eventuelt.
•

Venneforeningen er positiv til at senteret inviterer soldater fra US Marines og HV-12
fra Værnes til Falstadsenteret 8. mai. Foreningen stiller med verter etter behov.

•

Foreningen har fått henvendelse fra Edvard Øfsti om å få bruke foreningens navn
knyttet til et turprosjekt til Krakow. Styreleder tar avtaler saken med Øfsti.

•

Medlemsbladet Vennebrev, utgivelsesuke og litt om innhold. Innhold: Referat fra
årsmøtet, med valg, regnskap, planer, Prosjekt bjørka, Filmprosjektet, Magisk
Maikveld, Sommerverttjenesten, Noen ord med avtroppende styreleder,
Lederartikkel ved Per Jarle, Direktørens spalte, Falstadsenterets program vår/
sommer. Tidligere lagdommer Greger Hagens historie om relieffet i Trondheim
Tinghus. Sak fra Unge Venner. Historisk sak. Sekretær lager liste over saker samt
fordeler oppdragene.

•

Vi tar sikte på å gi ut Vennebrev første uke i mai. Det betyr at stoffet må være
levert innen utgangen av søndag 22. april.

Møtet hevet klokka 19.43.

