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Styremøte i Falstadsenterets Venner onsdag 26. mai 2021 

På Falstadsenteret klokka 18.00 

Møtte: Guri Marjane Sivertsen, Otto Solli, Marit Nordholmen, Liv Iren Grandemo, Audun Brenne og 

Svein Helge Falstad. Solveig Hammer. 

Fra Falstadsenteret: Christian Wee 

Meldt avbud: Robert Svarva, Kirsti Årøen Lein 

 

Møtet startet med presentasjonsrunde av styremedlemmene. 

 

1. Orientering om foreningens arbeid og organisering 

Ny leder fikk informasjon om organisering og status for de ulike områdene foreningen jobber med for 
å bli bedre kjent med arbeidet som er gjort og hvordan det er organisert. 
Otto orienterte om historiegruppa. Otto orienterte Falstadfangenes gavestipend. 
 

2. Konstituering av styret.  

Sekretær: Svein Helge. Kasserer: Marit. Begge ved akklamasjon. 

 

3. Informasjon fra Falstadsenteret ved direktør Christian Wee.  

Christian orienterte om masse besøk av skolelever. I tillegg er det en rekke arrangement på senteret. 
Skoler fra andre steder i landet legger sine tidligere Auswitch-turer til Falstadsenteret. Orienterte 
også om sommerskole for elever fra 5. til 7. klasse, basert på syatlige tilskuddsmidler via Levanger 
kommune. Stor interesse for å få guidet formidling for mindre grupper. Dobler sommersatsinga fra i 
fjor, med fem ungdommer hver dag. Orienterte videre om strategiplanarbeidet. Tiårsplanen er snart 
ferdig utarbeidet. I strategiplanen står det blant annet at venneforeninga er en meget viktig 
samarbeidspartner. Falstadsenteret fikk en ny stilling fast på statsbudsjettet fra i år. Ny forsker på 
plass, etter at tidligere forskningsleder sluttet. Fanger.no blir en stasjon i utstillinga, slik at elever og 
andre kan gå inn og se på arkivet. Christian roser samarbeidet med venneforeninga, og vil gjerne ha 
mer felles satsing på arrangement. Samarbeid med Nord universitet viktig. 
 



4. Aktivitetsplan inkludert rekruttering og synliggjøring.  

Vi gikk igjennom aktivitetsplan for 2021, og gjorde vedtak om ansvarlige for følgende tiltak: 

• Vertskapsoppgaver: Audun/Robert tar ansvar for vertskapsmannskap.  

• Arrangement: Guri er FV’s kontaktperson for Falstadsenteret ved planleggiong av 
arrangement. 

• Rekruttering og synliggjøring: Guri orienterte om Friskus, Levanger kommunes 
aktivitetskalender. Guri legger oss til Friskus og oppretter en side  på FB for Falstadsenterets 
venner. Det er allerede vedtatt at en roll-up med informasjon om FV skal kjøpes. 

• Rydding søndre gravfelt i Falstadskogen: Guri tar kontakt med ansvarlig i fylkeskommunen. 

 

5. Møteplan 

Guri finner tre onsdagskvelder i september, oktober og november. (Unngå onsdager med 
kommunestyremøter pga Robert.) 
 

6. Eventuelt 

Ingenting meldt. 

 

Referent: Svein Helge 


