Styremøte i Falstadsenterets venner
02. februar 2022
Tilstede fra styret:, Guri Sivertsen, Audun Brenne, Liv Iren Grandemo og Svein Helge Falstad. Fra
senteret: Christian Wee.
Forfall: Otto Solli, Marit Nordholmen og Robert Svarva. Ingen vara møtte.
Referat: Svein Helge
1. Senterleder Christian orienterte om senterets 2021-tall og om planlagte arrangement og
gjøremål i 2022.
• Han startet med å si litt om Falstadsenterets regnskap, og i den forbindelse la han til
at det i 2021 ble registrert 19.751 besøkende, 2.000 flere enn rekordåret 2019.
• Stortingets kunnskapskomité kommer på besøk i til senteret april.
• Senteret har lyst ut tre stillinger, som er i prosess.
• Senteret skal satse på arrangement i 2022. Blant annet blir det visning av filmen
«Slaget om Narvik» i borggården på Falstad allerede 19. mars, dagen etter
Norgespremieren.
• Etter to koronaår med vekt på digital formidling, reengasjer Falstadsenteret seg som
foredragssenter i 2022. I den anledning ønsker senteret innspill fra medlemmene i
venneforeninga om forslag på formidlere.
• Sommersesongen blir lik fjorårets sommer, med lengre åpningstid for besøkende.
Det blir samme konsept med guidinga, hvor det store evenementet blir
vandreguidinga om Julius Paltiel.
• Senteret er åpen for involvering med sommerverter fra venneforeninga som før.
Ønsker sommerverter lørdag og søndag. Audun og Robert får oppdraget med å sette
opp vertskapsliste. Vertene kan godt starte ved utstillingsåpning første helga i juli.
Vertskap ønskes fra første helg juli til 10. august. Hver vertskapsvakt består som før
av personer som tar imot besøkende og orienterer om senteret.
• De sju 17. maikomiteene besøker Falstadsenteret onsdag 16. februar klokka 19.00.
Program Guri forteller om FV, Christian om senteret og Marit HS om 17. maioppgaver.
• 8. mai. Det kommer en minister til Falstadskogen i år. Ministeren holder hovedtale,
og i tillegg ønsker vi en ungdomsappell. Guri sjekker med Kafé Verden om mulighet
for å delta på senteret på Frigjøringsdagen.
2. Årsmøte 2022.
Årsmøtet legges til 30. mars klokka 18.00. Sekretær sender ut forhåndsvarsel umiddelbart til
medlemmene. Guri varsler leder Asbjørn Norberg i valgkomiteen. Guri skriver årsmelding.
Årsmøteinnkalling skal behandle regnskap med revisorberetning, fastsette kontingent,
behandle plan for aktiviteter og budsjett, samt foreta valg. Og behandle eventuelt innkomne
saker.
Falstadsenteret stiller med kaffe og te.

3. Status andre punkter fra aktivitetsplanen.
• Utdeling gavestipend. Ønskelig at det skjer i tilknytning til årsmøtet. Guri snakker med
Otto
• Restart unge Falstadvenner. Liv Iren og Falstadsenteret tar dette videre.
• Arkivarbeid (Otto redegjør på neste møte)
• Rydding i medlemslister.(Ikke kommet i gang.
• Rekruttering nye medlemmer. Utsettes til neste møte.
4. Neste vennebrev:
Venter med det til etter årsmøtet. Tar med årsmøtereferat, valg og Falstadsenterets plan for
sommeren mm.
5. Møteplan vår 2022
Vedtatt styremøter 2.2., 9.3., styremøte og årsmøte 30.3., 4.5., 1.6.
Møtet avsluttet klokka 19.15.
Ref.

