20200129 Falstadsenterets Venner styremøte
Styremøte Falstadssenterets venner
Onsdag 29. januar 2020, klokken 18.00 på Falstadsentret.
Disse møtte: Per Jarle Eriksen, Rolf Pettersen, Otto Solli, Liv Iren Grandemo, Christian Wee,
(Falstadsenteret), Kirsti Årøen Lein (vararepresentant) og Helge Skjærpe (vararepresentant)
og Svein Helge Falstad.

Meldt forfall: Marit Nordholmen
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Ingen merknader.
2. Godkjenning av referat fra siste møte. Godkjent.
3. Unge Falstadvenner. Veien videre v/Liv Iren og Christan. Liv Iren og Christian skal møte
førsteårsstudenter ved Nord universitet. Informasjonsmøte om Unge Falstadvenner.
Diskuterte hva slags modell en slik forening skal formes etter og hva den skal jobbe med. Ble
også pekt på behovet for generell rekruttering til venneforeningen. Ideen om å finne noe
konkret å knytte en ungdomsforening opp mot, for eksempel en Falstad filmklubb.
4. Filmprosjekt «Majavass-affæren». Status, søknader om støtte. v/Otto og Per Jarle. Otto
orienterte om film-prosjektet, «Nordlands Jean d’Ark». Jobbet frem 13 søknader om støtte,
totalt søkt om 900.000 kroner.
5. Årsmøte; tidspunkt, annen aktivitet, melding til valgkomité. v/Per Jarle og Christian:
Årsmøte torsdag 12. mars, klokken 19.30. Klokken 18.00. Foredrag «Felttoget nord for
Trondheim» ved Ulf Erik Torgersen fra Narvik krigsmuseum.
Regnskap, så godt som ferdig. Årsmelding.
6. Fangeregister. v/Christan. Christian orienterte om utviklingen. Fangeregisteret lanseres 7.
til 10. mai, på Falstad 7. eller 8. mai.
7. Informasjon fra sentret, v/Christan. * Hilste fra Stiftelsens styreleder som liker tradisjonen
med felles middag før stiftelsesstyrets desembermøte. * Rådets valgkomité: i år er styreleder
og to av styremedlemmene på valg. Prosessen starter snart, og venneforeningen kan spille
inn kandidater. * Oppsummering av 2019: - Ekstreme besøkstall, 43 prosent økning totalt, 24
prosent på skoleelever, økning i bruk av kurs/konferanser, * Generelt veldig godt år, men
styrer mot et kontrollert underskudd. * Tyske ASF har en representant plassert ved senteret,
jobber med oversetting og presentasjoner. * Senterets Ingebjørg Hjort disputerte på
doktorgraden sin om Minnested på Utøya. * 8. mai: Orientering. * Filmprosjekt i regi av NRK
om De 25 som ble dømt til døden for landssvik. * Finansiering uteområdet: God progresjon.
* Bjørkene som skal erstatte den historiske bjørka i borggården, er godt tatt vare på. * Gaute

Ulvik Haugan, prosjektleder Destinasjon Falstad, slutter etter at prosjektstillingen er gått ut.
* Orienterte om fordelskortet «Falstadkortet».

8. Eventueltsak: Brev fra Marit Hæreid Sanstad, kommunens 17-maikoordinator:
«17.mai nærmer seg i år også. Det var snakk om at arrangementskomiteen i kommunen
skulle ta over 17.mai og derfor har jeg ikke gjort noen store forberedelser mot 17.mai. Men
de hadde ikke tid til å ta 17.mai og derfor må jeg trå til igjen.
Så spør jeg: Er det muligheter for å ta vårt første møte i komiteen på Falstad som tidligere
år? Det er en fantastisk start for oss som jeg vet at komiteene også setter pris på.
Formannskapet skal ha 17.mai komiteene opp som sak på møte den 5. februar og etter den
tid hadde det vært veldig fint å få til et møte.
Håper å høre fra deg. Svein Helge orienterte: Enstemmig omforent at vi går for dette også i
år.»
9. Neste møte: tirsdag 3. mars, klokka 18.00, på Falstasdenteret.

Referent: Svein Helge Falstad

