
Referat fra styremøte tirsdag 
12. april 2016 
Til stede: Asbjørn Norberg, Liv Iren Grandemo, Bjørg Tørresdal, 
Tone Jørstad (første del av møtet), Tore Haabeth, Hallgeir Hynne, 
Per Jarle Eriksen (siste del av møtet), Otto Asbj. Solli 
 1 Godkjenning av innkalling og sakliste.      

Godkjent 
 2 Referat fra styremøte 8. mars. Godkjent     
 3 Om Falstadsenteret: Aktuelt og forventninger     

v. Tone Jørstad. 
a. Refererte senterets mandat og oppdrag. 
b. Orienterte om fakta og nøkkeltall: 
 • 6000 elever/studenter årlig       
 • 12000 besøkende totalt pr. år       
 • Statlige midler til drift og husleie: 18 mill.       
 • Driftsbudsjett 2015 vel 21 mill., 12 årsverk totalt.       
c. Orienterte om planene for indre leirområde pr. i dag. Spesielt at 
dette prosjektet er nevnt eksplisitt i budsjettkommentarene fra 
Staten. 
d. Forventninger til Falstadsenterets Venner: 
 • Framsnakke Falstadsenteret       
 • Brobygger til lokalsamfunnet/nærområdet       
 • Vertskapsrolle       
 • Kritisk (og konstruktiv) venn       
 • Infokanal       
 • Arrangement og konserter       
 • Temakvelder       
 • Synliggjøre mangfoldet       
 • Rekruttere besøkende       
 • Markedsføre fasiliteter       
 • Supplere FS’ faglige aktivitet       
    
4 Veien videre (Asbjørn):      
a. Sentral ambisjon: Å styrke omdømme og status for FS. Vår egen 
formålsparagraf og senterets forventninger vil være et naturlig 



utgangspunkt for de valg som skal gjøres. Asbjørn viste en oversikt 
over hovedpunkter i aktiviteten i de to foreningene fra før. (Se 
vedlegg) Det var enighet om at dette står godt til de utfordringene 
som ligger i FS’ forventninger og vår egen formålsparagraf. 
b. Organisering. Med bakgrunn i pkt. a. foreslo Asbjørn følgende 
skisse: 
 • Arrangement: Temakvelder, 8. og 17. mai inkl. «kick-off» 17.       

mai, Sommerverter, tilstelninger som førjulskveld og 
familiedager, minnekvelder, tematurer. 

 • Faglig: Kontakt med falstadfanger og etterkommere,       
tidsvitnearbeid, annen krigs- og fangehistorisk aktivitet, 
guiding 

 • Stipend: Videreføring av Falstadfangenes Gavestipend til       
ungdom 

 • Informasjon: Hjemmeside, informasjon til medlemmer og       
andre mv. 

Etter en runde med drøfting og kommentarer kom møtet fram til en 
mulig ansvarsfordeling: 
Arrangement: Asbjørn (Inntil videre) 
Faglig: Otto 
Stipend: Bjørg (samarbeid med Otto ) 
Informasjon: Svein Helge (samarbeid med Otto) 
Til neste møte bør det foreligge et forslag til 
komitesammensetninger. 
    
5 Orienteringssaker       
a. Temamøte/konsert 9. mai v. Liv Iren: Status pr. 12.04.: 
 • Er i kontakt med manager om praktiske forhold       
 • har gitt grønt lys for finansiering av lysreklame på Magneten       
 • Avventer svar fra Nord Universitet om støtte       
 • Nordbok med tilsagn om 1000 kr i støtte + boksalg       
 • Beate Fasting avventer svar om servering og rom for artistene       
 • Levanger Lyd har opplegget klart. Pris noe usikker ennå.       
 • SMN v. Eli Arnstad støtter med 5000 kr.       
b. Arrangement 8. mai (Otto + Asbjørn): (Otto vil representere FV i 
komiteen framover) 
 • Alle avtaler på plass.       
 • Program under arbeid       



 • Omtrent samme opplegg som foregående år       
 • Biskop Singsås er hovedtaler, Mari Friedrich har       

ungdomsappell 
c. Om 17. mai (Asbjørn): FV har: 
 • Arrangert «kick-off» for 17. mai-komiteene       
 • Bistått ved engasjement av hovedtaler i skogen (Marit Arnstad)       
d. Prosess for stiftelse og registrering mv. (Hallgeir og Asbjørn): Det 
meste av dette arbeidet gjenstår så langt. Nåværende bankkonti for 
begge de tidligere foreningene vil bli brukt inntil videre. 
e. Hjemmeside, kommunikasjon, meldingsblad mv. (Svein Helge og 
Otto): Den tidligere hjemmesida for FV er rydda og klar for 
innlegging av nytt innhold. Forslag på logo foreligger, men vil bli 
vurdert litt nærmere før endelig vedtak. En god del arbeid gjenstår. 
    
6 Temakvelder      
a. Videre mot høsten og vinteren: Ingen vedtak gjort ennå. Vi bør 
satse på tydelige lokale tiltak, men også satse videre og større 
innimellom, gjerne med politikere eller fagpersoner på høgt nivå. 
Den nye direktøren på FS ble nevnt som en mulig kandidat. 
Styremedlemmene utfordres til å komme med konkrete forslag. 
Skissen / programmet for høsten bør legges i neste styremøte. 
    
7  Sommerverter     
Per Jarle ønsker mer informasjon om forventninger fra FS og 
aktuelle kandidater. 
Han setter opp kalender med aktuelle datoer og utfordrer/kontakter 
medlemmer om å ta en eller flere vakter. Først kan Per Jarle sende 
listen til styret slik at vi som har tid kan sette oss opp. Deretter fylles 
det opp med andre (vi går foran) 
Det bør vurderes om vi skal fortsette med egne t-skjorter for 
vertene. I så fall må vi få opptrykt nye. 
Det blir informasjons- og opplæringsmøte for vertene på 
Falstadsenteret den 1. juni i tidsrommet kl 18 – 21. 
    
8 Medlemsverving videre     
Det ordnes stand på arrangementet 9. mai. 
Prøve med redusert pris til medlemmer på temamøter til høsten. 



 9 Møteplan for resten av året     
Foreløpig:        31.05.eller 2.06. eller 7./8.06. 
                        30./31.08. eller 1.09. 
                        Uke 43/44 Prioriterer uke 43 
 6 eller 7.12.       
Asbjørn vil fullføre møteplanen. 
Møtet slutt. 
Otto Asbjørn Solli, ref.


