
 

 

Referat 

Styremøte i Falstadsenterets Venner 
 

 

Sted:   Falstadsenteret 31. august kl. 18.00 – 19.00 

Tilstede:  Guri Marjane Sivertsen, Otto Asbj. Solli, Anne Sofie Elgseter, Johan Arnt Dahlen, Rune 

Voldseth og Christian Wee 

Frafall: Solveig H. Holberg, Marit Nordholmen og Liv Iren Grandemo 

 

Sakliste: 

 

Sak 22/ 22 Orientering ved Christian Wee 

Orientering om arbeidet ved Falstadsenteret. 
✓ Christian Wee går over i en annen stilling, og har sagt opp stillingen som direktør ved 

Falstadsenteret. Han er trygg på at Falstadsenteret vil være i trygge hender videre. 
Søknadsfrist på stillingen som direktør går ut 6. september. Det er et rekrutteringsfirma som 
har ansvar for prosessen med å finne ny direktør. Faglig leder Ingeborg Hjort blir konstituert 
som direktør frem til ny direktør er ansatt.  

✓ Unge ansatte får barn, til stor glede. Dette gjelder spesielt innen pedagoger. Det er derfor 
utlyst to stillinger engasjement innen pedagogikk.  

✓ Arne Langås er også ute i foreldrepermisjon, og her er det en vikar (arkeolog) som har 
arbeidet med relevant arbeid tidligere.  

✓ Kjøkkenet er under oppussing.  
✓ Flukt-utstillingen er tatt ned og flyttes midlertidig inn i gymsalen slik at den kan benyttes til 

skolebesøk.  
✓ Bibliotek og møterom/undervisningsrom ved siden av slås sammen. Biblioteket blir flyttet ut i 

utstillingsområdet.   
✓ Besøkstallene i sommer har vært ok, men det var en veldig treg start på sommeren.  
✓ I forhold til arrangement så er det mye som skjer utover høsten.  

o 8. september er det vising av filmen Nelly & Nadine.  
o 19. september skal det være 3dagers seminar om skolehjemshistorien og forskning 

omkring dette. Marianne Neerland Soleim kommer og holder åpent foredrag.  
o 24. september er det utstillingsåpning på et av de europeiske 

samarbeidene/prosjektene. Utstillingen heter «Min fars historie».  
o 24. september. Filmen Krigsseilerne vises på kvelden. 
o 7.-8. oktober arrangerer Falstadsenteret markering av unntakstilstanden.  
o 23. oktober blir det noe arrangement i forbindelse med TV-aksjonen.  

  
Falstadsenteret ønsker bidrag til praktisk hjelp med å blant annet stenge veien, parkering, være 
tilstede og snakke med gjester mm. både 7.- og 8. oktober. Direktør og styreleder setter opp en liste 
over oppgaver.  
 
 



Sak 22/ 23 Evaluering sommervertoppgaver ved Falstadsenteret  

Noen opplevde at det var lite å gjøre. Og noen sommerverter glemte å møte opp. Men 

Falstadsenteret setter stor pris på ordningen, og de dagene det er mye besøkende så er det behov 

for bistanden som sommervertene gir. Det er vanskelig å forutse hvordan dagene og besøkstallene 

blir. Venneforeningen stiller med sommerverter også i 2023.  

 

Sak 22/24 Innhold i vennebrev høst 2022 

Redaksjonen er styret, redaktøren er Otto Asbj.  

Innhold:  

✓ Lederspalten 

✓ Stipendet 

✓ Noe fra Christian Wee? 

✓ Min historie 

✓ Dersom ny direktør – presentasjon av denne 

✓ Unntakstilstanden – noe fra en person fra Falstadsenteret 

✓ «Rapport» (tekst og bilder) fra arrangementer? 

 

Frist på innhold ca. 20. oktober.  

Utgivelsesdato: ca. 15. november.  

 

Sak 22/25 Aktiv medlemsverving 

Tiltak gjennomført: 

✓  Digitalt registreringsskjema for medlemskap, skjemaet blir delt jevnlig på facebook.  

✓ Mer aktivitet på facebook-siden vår de siste månedene.  

✓ Utfordre folket på Ekne til å bli medlemmer og vise mer engasjement via leder i vennebrevet. 

✓ Sette opp roll-up og legge ut brosjyrer på lokalbutikken på Ekne. 

 

Sak 22/26 Temakvelder 
Temakveld: Kvinner og barn i krig og konflikt (forslag om uke 42 eller 43, tirsdag eller onsdag) 

(det blir mer et menneskerettighetsperspektiv på temakvelden) 

 

Forslag til innhold: 

1. Noen på Falstadsenteret si noe kort innledningsvis om kvinnelige fanger 

2. Oddny Gumaer, grunnlegger av den nye organisasjonen Novi (https://www.novi.ngo/) 

Oddny har nylig kommet hjem fra Ukraina, hvor hun og ektemannen Steve har arbeidet med 

barn som er rammet av krigen der. De har tidligere i år grunnlagt organisasjonen Novi som 

skal arbeide med barn og unge som er rammet av traumer av krig. Bor på Frosta.  

3. Natalia –husker ikke etternavnet hennes. Men hun er fra Ukraina og hun har vært veldig 

engasjert i å samle inn penger til hjelp til Ukraina. Det kan være interessant å høre hennes 

erfaringer og tanker om temaet (Oddny kjenner henne). Og vi tror hun bor på Steinkjer.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.novi.ngo%2F&data=05%7C01%7Canne.s.elgseter%40nord.no%7C6c8237d057504040e0f908da85afc54a%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637969287215564372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gS9%2FAzAr7Oxg5b%2FU2oQ9LqaIDXnN8OWAdKr3NZejYZY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.novi.ngo%2F&data=05%7C01%7Canne.s.elgseter%40nord.no%7C6c8237d057504040e0f908da85afc54a%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637969287215564372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gS9%2FAzAr7Oxg5b%2FU2oQ9LqaIDXnN8OWAdKr3NZejYZY%3D&reserved=0


4. Fatima Almanea, har startet organisasjonen Gnist bistand. Gnist jobber for de mest sårbare i 

Mosul, Irak og etter hvert i andre land. Gnist bidrar blant annet til å starte bedrifter og styrke 

lokalsamfunn. Vi tror Fatima bor i Trondheim akkurat nå. (https://gnistbistand.no/) 

5. Utdeling av pris til Aurora Aarsand Grøneng (som vant pris i 2020).  

 

 

Temakveld: Halifax Hoklingen 

Historien om flymannskapene på to britiske fly som krasjet i Markabygda.  

Utsettes til vinteren 2023.  

 

Sak 22/27 Bistå i forbindelse med TV-aksjonen 23. oktober 

Henvendelse fra Falstadsenteret:  
Hei Guri, Takk for inspirerende dager i Festiviteten. 
Her kommer informasjon om TV-aksjonen. Jeg snakket med Christian for en tid tilbake, og han syntes 
det kunne være fint med et arrangement  på Falstadsenteret 23. oktober. De skal likevel ha åpent 
museum. Håper du kan drøfte mulighetene med styret i venneforeningen. Det kan for eksempel være 
en utfordring for folk til å gå Falstadstien, vaffel og kaffesalg m.m. I samarbeid med Idrettslaget? For 
noen år tilbake arrangerte de Falstadmarsjen  i samarbeid med Skogn IL– en årlig turmarsj, men tror 
oppslutningen ble for liten.  
Hvis du ser på lenken, så finner du informasjon om blant annet etablering av Spleis som er en gratis 
tjeneste. Jeg skal på kick-off på Stjørdal i morgen og har mer informasjon og gode ideer med meg 
hjem. Ta kontakt med Heidi hvis du trenger praktisk informasjon. 
Hilsen Tone 
 
Styrets vurdering:  

- Gratis inngang i museet? – legg billetten på innsamlingsbøssa i stedet 
- Spleis.no? Guri snakker med Christian.  
- Forslag: En «natursti» med poster som er barne- og familievenner (donere valgfri sum for å 

delta). Sanitetsforeningen har hatt noe tilsvarende, så det må sjekkes med de så det ikke 
kolliderer.. eventuelt om det er mulig å ha et samarbeid om dette. Åsta Dahlen Krogstad er 
leder i Spiren. Eventuelt også samarbeid med Ekne IL hvor Marius Brenne er leder.  

 

Sak 22/28 Annet fra aktivitetsplanen 

✓ Falstadfangenes gavestipend blir lyst ut snart.  
o AS deler dette på facebook 
o  Otto sender informasjon til iLevanger og Innherred 

✓ Liv Iren og Christian har avtalt møte med studentene på Nord for å se på en revitalisering av 
Unge Falstadvenner.  

 

Sak 22/29 Eventuelt 

Anne Sofie kan ikke delta på styremøtet onsdag 28. september, og da må en annen styremedlem 
være sekretær.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgnistbistand.no%2F&data=05%7C01%7Canne.s.elgseter%40nord.no%7C6c8237d057504040e0f908da85afc54a%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637969287215564372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJAtRe3t2QgFW8gWNk99ZujmwUWy%2FtIny7UoE4%2BIuuE%3D&reserved=0

