
 
 
 

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 2020 

 

Sted  Falstadsenteret, 7624 Ekne 

Tid:  Fredag 5. juni kl. 12.00 – 15.00 

Deltakere: Se vedlagte deltakerliste.  

 
 
Før møtet ble det gitt en presentasjon av det nye nettstedet fanger.no, som ble lansert 
8.mai og som er utviklet av Falstadsenteret og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter 
 
For å tilpasse rundt omstendighetene ved Covid-19 situasjonen ble rådsmøte gjennomført 
med en blanding av både fysisk oppmøte og deltakelse via Teams.  
 
 

 

SAK 01/20  KONSTITUERING AV RÅDET  

Vedtak:   

1. Innkallingen godkjennes 

2. Søren Hjorth ble valgt til møteleder, Christian Wee og Anne Line Kristoffersen til 
sekretariat. Vegard Austmo, Levanger kommune, og Hilde Gunn Slottemo, Nord 
Universitet, ble valgt til å underskrive protokollen.  

 

 

SAK 02/20 PROTOKOLL FRA MØTET 10. MAI 2019 

Vedlegg: 

1. Protokoll fra Rådsmøtet 10. mai 2019 
 

Vedtak:   

Protokollen fra møtet 10. mai 2019, godkjent og underskrevet av Grethe Kihl og Frode 

Revhaug, tas til orientering. 
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SAK 03/20  STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019 

Vedlegg:  

1. Styrets årsberetning 2019  
2. Årsregnskap 2019 med noter  
3. Revisors beretning 2019  
4. Årsregnskap  

 
 

Kommentarer i møtet: 

Odd Einar Dørum ga ros til suksessen med å rekruttere skoleungdom, og mente det var 
fint at det jobbes videre med gjerdet. Han likte også presentasjonen av Historiske 
Trøndelag, og pekte på viktigheten av å få fram strukturen og omfanget av nazistenes 
kontroll over Trøndelag for å forstå hvilket system Falstad gikk inn i. Dørum uttrykte også 
forståelse for utfordringer rundt økonomi og budskapet om å få økt grunnbevilgning.  

Anders Gustad syntes det har vært en veldig fin utvikling på Falstadsenteret, og peker på 
en god oppadgående kurve som har mye å si for stedet, renommeet og bygda. Gustad 
kommenterte også de skisserte åpningene i det planlagte gjerdet, og påpekte at det 
opprinnelige gjerdet ikke hadde noen åpninger og muligheter til å gå inn og ut.  

Egil Solli stilte spørsmål ved utfordringene med at stadig mer av inntektene blir avhengig 
av prosjektmidler, og hvilken beredskap Falstadsenteret har for å møte denne trenden 
med at hele sektoren blir stadig mer konkurranseutsatt.  

Christian Wee besvarte kommentaren til Gustad angående gjerdet med å vise til en lang 
prosess for å finne ut hvordan installasjonen best kan symbolisere både det som var, og 
hvor vi vil fremover. Installasjonen er ment å ha deler der man er sperret inne, men vil 
også ha symbolikken i det å føle på at man kan velge å stå på begge sider. Gustad kom 
med replikk til dette, og mente at man kunne bygget en ren kopi av gjerdet et lite stykke, 
og pekte på gjerdestykke i Sachenshausen som eksempel.  
 
Videre besvarte Wee spørsmålet til Solli angående konkurranseutsetting med at selv om 
samarbeidet mellom sentrene er godt, kan det variere mellom hvilket av sentrene som får 
midler til ulike prosjekter. Wee redegjorde for at man må velge noen prosjekter som også 
gir økt grunnbevilgning, og pekte på Krigsgraver som eksempel på et prosjekt der vi nå får 
årlige lønnsmidler til drift.  

Anita Ravlo Sand uttrykte at hun var stolt over den nasjonale og internasjonale posisjonen 
senteret har. Hun var glad for at det legges så stor vekt på undervisning, og var ikke i tvil 
om at de digitale læremidlene bidrar til å gjøre dette mer interessant for ungdom. Videre så 
hun frem til å høre om den planlagte strategiprosessen og å følge utviklingen videre.  

 
Forslag til vedtak:  
Styrets årsberetning og regnskap for 2019 tas til orientering.  
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Sak 04/20 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2020 
 

Vedlegg:  

1. KOMPETANSE NORGE 02.01.19 - Tildelingsbrev  

2. Utdrag fra «Prop. 1 S (2018 – 2019)»  

3. Budsjett 2020  

4. Handlingsplan 2020  

 
 
Kommentarer i møtet: 

Hilde Gunn Slottemo Stilte spørsmål rundt hvorfor satsningen på skolehjemshistorien ikke 

er gjenspeilet i dokumentene, og håpet at prosjektet blir synlig i dokumentene neste år.  

 

 

Vedtak: 

Rådet tar budsjett og handlingsplan 2020 til orientering 

 
 

 

 

SAK 05/20 VALG AV STYREMEDLEMMER OG NYTT MEDLEM VALGKOMITÉEN 

 

Vedlegg:  

1. Notat 6. mars 2006 Styrets sammensetning  

2. Styresak 03/15 Retningslinjer for valgkomitéen  

3. Utdrag fra Stiftelsesloven  
 

 

Vedtak: 

Rådet gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling og velger følgende til verv i Stiftelsen 

Falstadsenteret:  

 

Styreleder for 2 år:  

Øystein Djupedal, gjenvalg  

 

Styremedlemmer for 2 år:  

Steinar Bjerkestrand, gjenvalg  

Gerd Janne Kristoffersen, gjenvalg  

 

Medlemmer av valgkomitéen i 2020:  

Harald Morten Steen, ny for 3 år  
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Leder av rådet:  

Søren Hjort, gjenvalg for 4 år  

 

Nestleder av rådet:  

Anita Ravlo Sand, ny for 4 år 
 

 

 

SAK 06/20 INNSPILL FRA RÅDET 

 

Vedlegg:  

Ingen 

 
 
Innspill i møtet: 
 
Odd Einar Dørum poengterer at menneskerettigheter knytter seg til en rettsforståelse, 
peker videre på det kommende jubileet for Lagabøtes landslov, som først ble godkjent på 
frostatinget. Dørum ber styret tenke over menneskerettighetsaspektet ved senteret og 
hvordan dette kan sees sammen med den rettshistoriske utviklingen, og muligheter for å 
knytte linjer til Frosta.  
 
Gunhild Meringdal berømmet planene som legges og arbeidet som er gjort. Videre 
påpekte hun at Falstadsenteret er lite kjent i Møre- og Romsdal, og uttrykker ønske om å 
få utviklet et pakketilbud der skoler som ligger langt unna kan få komme til 
Falstadsenteret. Meringdal viser til planene om å tilby omreisende tilbud ut til skolene, og 
poengterer betydningen av å få komme hit og oppleve stedet.  
 
Per Vidar Kjølmoen peker på det høye aktivitetsnivået og at Falstadsenteret er så langt 
framme på digitale plattformer. Han berømmer at senteret får til å kombinere høy aktivitet 
med sunn økonomisk drift. Samtidig kjenner han igjen utfordringene med balansen mellom 
grunnfinansiering og prosjektstøtte, som passer godt inn i et generelt bilde som treffer 
kulturinstitusjoner også i Møre- og Romsdal.  
Videre er Kjølmoen opptatt av å sette historien til Falstad inn i en dagsaktuell kontekst. 
Han peker på at det sivilisasjonssammenbruddet som skjedde her også har skjedd en 
rekke ganger i verden, og at ideologiene som skaper grunnleggende skiller mellom 
mennesker ikke er borte. Han poengterer derfor at Falstadsenterets viktigste rolle er 
bevisstgjøring, også om ulike ideologier og menneskesyn som fortsetter å prege 
samfunnet i dag.  
Til slutt understreker Kjølmoen at Falstadsenteret ikke er så godt kjent i Møre- og 
Romsdal, og at båndene mellom Møre og Falstad også er for lite kjent.  
 
Øystein Djupedal svarer på innspillet til Kjølmoen med en oppfordring om et møte mellom 
Falstadsenteret og relevante utvalg fra Møre- og Romsdal.  
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Anita Ravlo Sand delte tips om den nye aktivitetsportalen Friskus som en fin plass for 
Falstadsenteret å synliggjøre sine arrangementer og aktiviteter fremover.  

 
Vedtak: 
Innspill fra Rådet oversendes styret. 
 
 
 

 

 

SAK 07/20 ORIENTERINGSSAKER 

 

Saksliste:  

1. Budsjettsøknad Kompetanse Norge 2021. 

2. Status Skolehjemsprosjekt 

3. Andre prosjekt og aktiviteter: 

a. Fanger.no 

b. Falstad Minnelandskap indre leir 

c. Dembra (demokratisk beredskap mot antisemittisme, rasisme og 

udemokratiske holdninger). 

d. Forskningsprosjektet MeMin 

e. Frigjøringsjubileet 2020 

f. Søknader forskning/EØS-midler 

 
Vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Ekne 5. juni 2020 

 

 

Vegard Austmo,      Hilde Gunn Slottemo  
Levanger kommune               Nord Universitet 


