
Falstadsenterets venner 

Styremøte på Falstadsenteret 

Onsdag 9. mars, klokka 18.00 

Disse møtte: Guri Marjane Sivertsen (leder), Marit Nordholmen, Otto Solli, Solveig Holberg, Svein 
Helge Falstad, 

Fra Falstadsenteret: Christian Wee 

Meldt frafall: Liv Iren Grandemo, Robert Svarva, Audun Brenne, Kirsti Årøen Lein 

  

1. Status Falstadsenteret v/Christian 

• 19.574 besøkende, 13,5 prosent over rekordåret 2019. Museumsbesøk 7.700 som er 
rekord. Elevtallene er nesten tilbake på 2019-nivå. Nesten 1.000 skoleelever fra 
utenfor Trøndelag, mye av dem fra Oslo. Bestillinger på 2.200 elever utenom 
Trøndelag allerede for 2022. 

• Ansatt to nye personer, Alf Petter Langdal som vaktmester/driftsansvarlig, Renholder 
i 100 prosent stilling. Lyser i tillegg ut ny forskerstilling, og det starter ny pedagog om 
vel to uker. 

• Marianne Soleims nye bok om skolehjemshistorien på Ekne. 

• Falstad Minnelandskap – test på gjerdeinstallasjon, finansieringa er på plass. 

• Jobber også videre med nytt bygg, flerbruksbygg med plass til minimum 200 
personer på tomta etter Fangebrakke to. 

• Modell av leiren blir ferdig til 8. mai i år. 

• Senteret er inne i flere forskningsprosjekt ved andre forskningsinstitusjoner. 
  

2. Aktiviteter framover/egne + bistand arr på Falstadsenteret: 
• 8. mai – Arrangement i skogen, statsrådsbesøk (hovedtaler), Oda Okkenhaug med 

ungdomsappell, Fredsgudstjeneste? 
• 80-års markering Majavatn-tragedien (studietur?) Forespørsel til Falstadsenteret, fra 

ordføreren i Grane. Arrangement tenkt rundt 6.-8. september. En av de to første 
helgene i september planlegges en publikumsrunde med foredrag, hvor 
Falstadsenterets Venner er tenkt invitert. 

• I forbindelse med markering av unntakstilstanden oktober1942, arrangement 6.-7. 
oktober. Åpent seminar for alle interesserte, evt. invitere etterkommere av 
sonofrene, for historielag og andre interesserte 

• Flere svært aktuelle foredrag arrangert av Falstadsenteret. Ellen Marie Hætta 5. april 
og Torbjørn Jagland 31. mars. 

  
3. Årsmøte 2022 

 
Årsmøte 2022: 30. mars kl. 18.00 
Årsmelding v/Guri 
Aktivitetsplan: studietur? / 8. mai / deltar som verter / gavestipendet / fortsatt arbeid med 
systematisering av historisk materiale (historiegruppa) / Vennebrev / dugnader sti til 
Middagsåsen, skogen, skilting, informasjon / Unge Falstadvenner / 17. mai-kickoff / arrangere 



temakvelder / Vennebesøk fra Arkivet / Aktiv medlemsverving / Markere unntakstilstanden 
Regnskap v/Marit 
Kontingent. Styret foreslår ingen endring i medlemskontingent. 
Budsjett 

 
  

4. Utdeling gavestipend v/Otto. Orienterte om opplegget. Kandidatene sier litt om hva de 
holder på med. 
  

5. Status andre punkter fra aktivitetsplanen 
• Restart unge Falstadvenner. Utsatt til høsten. 
• Arkivarbeid. Otto orienterte. Arbeidet kommer i gang igjen. Mye scannearbeid som må 

utføres mm. Otto administrerer dette sammen med Arne. 
• Rydding i medlemslister.  
• Rekruttering nye medlemmer. 
• Annet? Innkalling til årsmøtet sendes ut: Fullstendig sakliste sendes medlemmene senest 

to uker før årsmøtet. 
 

 
Møtet avsluttet klokka 19.30 
Sekretær, Svein Helge 

  


