Referat fra styremøte 13. juni 2017
kl. 18.00 på Falstadsenteret.
Møtte fra styret: Asbjørn Norberg, Otto Solli, Marit Nordholmen, Hallgeir Hynne, Per Jarle
Eriksen, Liv Iren Grandemo og Svein Helge Falstad.
Meldt forfall: Bjørg Tørresdal og Tore Haabeth.
Møtte fra Falstadsenteret: Christian Wee møtte i møtet fra klokka 19.25.

Sakliste
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent
Godkjenning av referat fra styremøte den 19. april 2017. Godkjent.
Asbjørn orienterte om at han akter å gi seg i styret ved kommende årsmøte.
Sommerverter. Per Jarle orienterte om at liste langt på vei er fylt opp. Enkelte dager
står med én vert. Vertskaps-skjortene skal brukes.
5. Historisk-faglig gruppe:
a. Oppgaver etter eget initiativ og/eller fra Falstadsenteret.
b. Ressurser og organisering – utvide gruppen?
Otto orienterte om a og b. Venneforeningen vil bli spurt om ulike praktiske
hjelpebehov gjennom sesongen. Materiell fra fangeforeningen trenger en
gjennomgang, og i tillegg en del intervjuer skal gjøres. Spørsmålet nå er
hvordan dette arbeidet kan organiseres. Kastet fram idé om å ha en mindre
gruppe som knytter til seg medlemmer som kan bidra i prosjekt. Tar sikte på å
beholde historiegruppen slik den er, der den knytter til seg personer når det
er behov. Det må avklares med Christan om hvordan dette skal tas videre.
6. Orienteringer/oppfølginger/saker på vent.
a. Åge. Ble ikke behandlet eller diskutert.
b. Medlemsliste etter sammenslutningen. Sendes styremedlemmene av Marit
når den er mer gjennomarbeidet. Den 20. juli skal det være avklart hvem som
er betalende medlemmer, som da blir den endelige lista.
c. Flere eknesbygg som medlemmer? Hallgeir, Svein Helge, Otto og Marit
utfordres til å tenke på dette og foreslå en strategi. Svein Helge tar initiativ til
en tenkestudie rundt dette.
d. ”Dugnadsprosjektet”. Ble ikke behandlet eller diskutert
e. Studietur for medlemmene. Hallgeir og Einar. Hallgeir orienterte om
alternative turer, og Otto om et tredje alternativ. Per Jarle og Einar Svee
diskuterer mulig gjennomførbar todagers tur til Majavatn.

f. Aggregatet. Falstadsenteret får ansvaret for aggregatet og lydanlegget.
g. 14. juni. Christian orienterte om arrangementet, «Blodveien». Otto legger ned
krans fra venneforeningen i Falstadskogen.
h. Flukt. Ble ikke behandlet eller diskutert
i.

Terrorens år. Ble ikke behandlet eller diskutert

j. Livsvarig medlemsskap/kontingent. Ble ikke behandlet eller diskutert
7. Innspill til aktiviteter for neste halvår (Senteret) Ble ikke behandlet eller

diskutert
8. Møteplan for høsten. 6. sept., 17. oktober (alt. 24. oktober) og 6. desember med
juleavslutning, og gjerne med foredrag og gjerne sammen med ansatte ved Falstadsenteret.

Orienteringssak v/Asbjørn. Orienterte om et møte med Christian. Bedre resultat i
driftsselskapet enn på lenge. Arbeidstittel Unge Venner, Liv Irens idé, skal sees nærmere
på. Mulig et eller annet arrangement til høsten. Senteret veldig interessert i å få til noe
på dette. En gruppe får tenke muligheter og komme med forslag. Senteret ser for seg et
fordelskort for venneforeningens medlemmer. Må finne struktur på hvem arrangerer og
hvem hjelper til. Christian er veldig mottakelig for arrangementsønsker.
PS:
Neste møte skal ha et punkt om idémyldring rundt arrangementsønsker.
Økonomi og medlemsstatus som egne punkt på hvert styremøte heretter.

Referent:
Svein Helge Falstad
sekretær

