
Referat 

etter styremøte i Falstadsenterets Venner onsdag 4. mai 2022 

Til stede: Guri Marjane Sivertsen, Liv Iren Grandemo, Solveig H. Holberg, Rune Voldseth og 

Otto Asbj. Solli. Cristian Wee deltok på første del av møtet. 

Fravær: Marit Nordholmen, Anne Sofie Elgseter, Johan Arnt Dahlen. 

 

Sak 1: Konstituering av styret. 

Sekretær: Anne Sofie Elgseter 

Nestleder: Liv Iren Grandemo 

Marit Nordholmen fortsetter som kasserer. 

 

Sak 2: Orienteringer ved Cristian Wee. 

Om aktiviteten på Falstadsenteret: Ganske rolig fra årsskiftet og utover. Større aktivitet etter 

hvert, og fullt kjør nå. Må av og til si nei til forespørsler pga. kapasitetsproblemer. 

Klassekurs med overnatting er blitt populært. 

Stor aktivitet med forskning, - delvis internasjonal deltaking. 

Økonomien er tilfredsstillende. Man er likevel misfornøyd med at historiske museer som 

Falstadsenteret ikke har fått koronakompensasjon. Dette vil bli tatt videre inn mot revidert 

nasjonalbudsjett. 

 

Sak 3: 8. mai 

Programmet for dagen er klart og kunngjort. FV er bedt om å skaffe folk til å stå ved 

vegsperringene. Anders Gustad og Atle Sand deltar ved avduking av modellen foran 

murbygget, mens Otto Solli legger på blomster i Falstadskogen. 

 

Sak 4: Vennebrev 

Årets første utgave er klar for redigering og vil bli sendt til trykking midt i mai.  

 

Sak 5: Bistand til Falstadsenteret 

Venneforeningen skal også i år bidra med vertskap i noen helger i sommer. Johan Arnt og 

Anne Sofie får tak i folk. Tar utgangspunkt i fjorårets lister. 

 

Sak 6: Fra aktivitetsplanen 

Otto orienterte om situasjonen når det gjelder dugnader. Foreløpig er det stien opp til 

Middagsåsen og søndre gravfelt i skogen som skal følges opp. 

Det ble sendt henv. til fylkeskommunen om skilting og merking i søndre gravfelt. Vi ønsker å 

få til en plan for dette. 

Tur til Grane i samband med 80-årsmarkering av Majavassaken ble drøfta. Guri etterspør mer 

info om arrangementet der oppe. 

 

Møtet slutt. 

 

Otto, ref. 

 


