
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I INDRE NORDMØRE FORSVARSFORENING 

 

 

Dato/tidspunkt: 29. mai 2021 kl. 1000 – 1300 

Møtested: Krigsminnesamlinga, Aasen 

Tilstede: Olav Jostein Holten, Halvor Flatekval, Ivar Edmund Vatten og Lars Indreiten. 

Johannes J. Vaag hadde meldt forfall. 1. varamedlem, Jo Inge Øverland var innkalt, og 
møtte. 

 

 

Saker til behandling: 
 
Sak1. Orientering om saker etter siste årsmøte. 

Leder Olav Jostein Holten orienterte om følgende: 

- Arrangement i Nåverdalen 28. april. Arrangementet avlyst grunnet innsigelse fra 
Rennebu kommune. Det tas sikte på å avvikle et fullverdig arrangement i 2022. 
 
-Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021. Leder orienterte om 
markeringer som foregikk som planlagt på Liabø i Heim, Ved Åsskard kyrkje og 
Stangvik kyrkje. Til tross for ustabilt vær og ingen deltakelse fra presse/media ble alle 
arrangementer vellykka. Flere medlemmer fra foreningen og pårørende var tilstede. 
Orlogskaptein Lars Hønsvik holdt en kort tale og la ned blomster. INF lånte også ut 
våpen og gjenstander til en utstilling fra krigen, avholdt på Surnadal kulturhus om 
ettermiddagen 8. mai. Utstillinga, som var i regi av 3 ungdommer fra Surnadal, var 
imponerende lagt opp og fikk god oppslutning av bygdefolket. 
 
-Bøker tilført krigsminnesamlinga. Leder har fått tilsendt 2 bøker fra kulturavdelinga i 
Heim kommune, over militærhistorie fra tidligere Hemne kommune og Dagbok fra 
krigen i Hemne. Likeså har INF kjøpt boken «Slik husker vi krigen» av Arnfinn Volden 
og «En fiende mot Norge» som handler om den spente situasjonen i 1968 på grensen 
mot Russland i Sør-Varanger. 

  



 
Sak 2. Overdragelse av krigsminnesamlinga til yngre krefter. 
 

 Leder orienterte styret om historien bak etableringen av krigsminnesamlinga på 
Aasen. Det er ønskelig at yngre krefter kan overta drifta av samlinga. 3 ungdommer 
fra Surnadal har sagt seg interessert i å bidra på dette området. 

 
 Vedtak: 

 1. Det etableres et underutvalg av INF på 4 medlemmer som får til oppgave å   
videreføre driften av krigsminnesamlinga. 

 2. Et medlem av underutvalget utpekes av styret, fortrinnsvis medlem eller 
varamedlem av styret. Tre ungdommer fra Surnadal forespørres om å gå inn i 
utvalget. 

 3. Det utarbeides en enkel instruks for underutvalget, herunder økonomiske vilkår. 
 4. Saken tas opp på nytt i styret når punkt 2 og 3 er klart. 
 
Møtet slutt! 
 
Etter styremøtet ble det avholdt et møte med de 3 ungdommene fra Surnadal der leder 
orienterte om historien bak krigsminnesamlinga og det styret vedtok og videre planer. En kort 
befaring ble også avholdt. 
 
 
Lars Indreiten 
Fung. sekretær 


