Referat
Styremøte i Falstadsenterets Venner

Sted:
Til stede:
Frafall:

Falstadsenteret 1. juni kl. 18.00 – 19.00
Guri Marjane Sivertsen, Liv Iren Grandemo, Solveig H. Holberg, Otto Asbj. Solli, Marit
Nordholmen, Anne Sofie Elgseter og Johan Arnt Dahlen.
Christian Wee og Rune Voldseth

Sakliste:
Sak 22/ 16

Status sommervertoppgaver ved Falstadsenteret

Det er planlagt orienteringskveld for sommervertene onsdag 15. juni kl. 1900. Sommervertene får da
orientering om sommerens utstillinger og vertenes roller og ansvar.
Johan Arnt og Anne Sofie har klart å fylle opp sommerens «vaktliste», det gjenstår å få to personer
på noen flere datoer.

Sak 22/17

Revidering av medlemslister

Marit har allerede begynt med rydding av medlemslisten, og har en plan for å fullføre dette. Det er
en del feil i postadresser, samt at vi får en del retur på eposter som er sendt ut. Vi har per i dag
omkring 70-80 medlemmer.

Sak 22/18

Avklare om vi skal arrangere tur til Grane i september

Åpent friluftsarrangement på Tangen gård, lørdag 3. september kl. 12-15.
Det er et stykke å gå inn til gården, men det er mulighet for å melde inn båtskyss til de som ikke har
mulighet til å gå.
Innhold/program:
✓ Oskar Fagervik, Oladalens venner: Overskrift på foredrag ikke klar, men tema er
våpentransporten og det som ledet frem mot aksjonen mot Tangen på Majavatn
✓ Ragnar Selnes, Helgeland Museum avdeling Lurøy: (kommunen har krigshistorien som tema):
Tema om transport av våpen over fra England, inn mot Træna og Helgelandskysten/
Vistenfjorden og den delen av historien.
✓ Arne Langås, Falstadsenteret: Tema om hva Majavasstragedien førte til med unntakstilstand,
henrettelser og konsekvenser for mange mennesker.

✓ Are Halse, Helgeland Museum avdeling Grane bidrar under arrangementet og er involvert i
arbeid med å sette i stand Tangen, der eieren selvfølgelig er hovedaktøren.
Venneforeningen vurderer om vi skal arrangere tur til arrangementet, men anser det som for dårlig
tid til å arrangere og administrere turen.
For spesielt interesserte er det vil det være et interessant arrangement å dra til på eget initiativ.
Venneforeningen kommer til å markedsføre arrangementet via sin facebookside.

Sak 22/19

Aktiv medlemsverving

✓ Markedsmateriell; roll-up og brosjyre,
✓ Spesialpris til medlemmer på arrangement.
✓ Be Falstadsenteret om å legge ut info på fb-side om Falstadkortet, og at medlemmer i
venneforeningen får rabatt på dette.
✓ Oppfordre til medlemskap på egen fb-side.
✓ Utfordre folket på Ekne til å bli medlemmer og vise mer engasjement.
✓ Bruke lokalbutikken, sette opp roll-up der, stå der på stand og dele ut brosjyrer.
✓ Oppfordre sommerverter til å dele ut brosjyrer til besøkende i sommer.
✓ Arrangement for barn og unge (senteret eller venneforeningen arrangerer?)

Sak 22/19

Temakvelder

Venneforeningen arrangere temakvelder hvor medlemmer får gratis inngang, og hvor vi driver aktiv
rekruttering av medlemmer. Liv Iren og Anne Sofie begynner å tenke på innhold til en temakveld til
høsten. Historiegruppa begynner å tenke på innhold til temakveld senere på høsten.

Sak 22/20

Annet fra aktivitetsplanen: dugnader, skilting

Dugnad
Otto følger opp dugnad med rydding av sti opp mot Middagsåsen, det er tilstrekkelig med
dugnadsfolk. Det følges også opp rydding i Søndre gravfelt med å holde gresset nede.
Skilting
Guri har purret Trøndelag fylkeskommune på skilting i Falstadskogen, men har foreløpig ikke fått
svar. Guri tar saken med Christian Wee.

Sak 22/21

Eventuelt

Styremøter til høsten:
✓ Onsdag 31. august kl. 18-19
✓ Onsdag 28. september kl. 18-19
✓ Onsdag 26. oktober kl. 18-19
✓ Onsdag 30. november kl. 18-19

