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Verdal Historielag
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1.1
1.2
1.3
1.4

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsmeldinger 2020:
Styrets beretning
Styret har bestått av:
Leder: Roald Veimo
Nestleder: Tor Martin Nordtømme
Kasserer: Alf Grønskag
Sekretær: Kjetil Dillan
Styremedlem: Lene Engløkk
Årbokredaksjonen: Ove Haugrud
Salgsnemda: Frode Aksnes
Slektsutvalget Oddbjørg Grønn
Turutvalget: Odd Bjørn Wekre
Metallsøkerutvalget: Trygve Nordal
Web- og digitaliseringsutvalget er representert i styret ved Kjetil Dillan og minnesmerkeutvalget ved
Roald Veimo
Varamedlemmer: Steinar Storhaug og Kari Woll. Varamedlemmene innkalles til alle styremøtene.
To av lagets æresmedlemmer er gått bort siden sist vi var samlet til årsmøte.
Svein Guddingsmo døde den 9. oktober 2020 i en alder av nesten 96 år.
Svein ble medlem av historielaget i 1979, og han hadde verv i laget i mer enn 40 år. Han var spesielt
engasjert i slektsutvalget og minnesmerkeutvalget. Han hadde også en anselig produksjon av artikler til
årbøkene – 41 artikler er signert av han. I tillegg til alt dette, la han ned et enormt arbeid i å samle og
skrive ned alle lokalhistoriske avis-artikler etter lærer O. S. Haugdahl – noe som resulterte i boka
«Tidsbilder» som Historielaget gav ut i 2017.
Svein Guddingsmo ble utnevnt til æresmedlem av laget i 2003.
Agnes Solli døde den 12. februar 2021. Hun ble 84 år gammel.
Agnes Solli var en av idealistene som var med og bygde opp slektsarbeidet i Historielaget og var
medlem av slektsutvalget fra 1988 – til 2012. Hun hadde god kunnskap om gotisk håndskrift og la ned
et meget stort arbeid i å skrive av kirkebøker fra 17- og 1800-tallet. Agnes var også med og arrangerte
flere kurs i slektsgranskning i Historielagets regi, og mange har kommet i gang og forsket på sin egen
slekt med hjelp fra henne. Med sin gode hukommelse, opparbeidet hun seg etter hvert også stor
kunnskap om folk og slekter i bygda.
Agnes ble utnevnt til æresmedlem av laget i 2003
Vi lyser fred over deres gode minne.
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Koronaåret
Dette har vært et helt spesielt år. Dagen etter at vi hadde avviklet årsmøtet i fjor, ble Norge så godt
som stengt på grunn av forekomsten av det inn til da nesten helt ukjente COVID19-viruset.
Smittevernstiltakene vi har hatt gjennom det meste av dette driftsåret, har selvsagt også preget
arbeidet i Historielaget i veldig stor grad. Det ble vanskeligere å arrangere både møter og turer, og vi
fikk ikke anledning til å delta hverken på Øras dager, Vukudåggan eller «Jul igjen» på Stiklestad.
«Koronaen» har på denne måten også ført til at det er flere av utvalgene våre som nesten ikke har hatt
aktivitet den perioden denne årsmeldinga gjelder for.
Til tross for de spesielle omstendighetene, har det vært en god del aktivitet i laget.
Styret har hatt fem styremøter i løpet av året og behandlet 26 saker. På grunn av
smittevernbestemmelsene, har vi ikke kunnet ha styremøtene på biblioteket som tidligere. Av de tre
styremøtene vi har avhold etter den 12. mars, har vi hatt to møter i Pensjonisthuset i Vuku og ett møte
i kulturtjenestens møterom på Tindved.

Økonomi
Den spesielle situasjonen vi har vært inne i det siste året har selvfølgelig også påvirket laget økonomi til
en viss grad. Det aller meste av salget av både årboka og Etterkrigstid i Verdal har skjedd gjennom
Norlis bokhandel på «Gammelmeieriet». Det fører med seg at vi tjener litt mindre på hver bok som blir
solgt. Når det er sagt, så må det også presiseres at det meste av det driftsunderskuddet som kommer
fram i det framlagte regnskapet skyldes en faktura på trykking av årbok for 2019 som ble mottatt og
betalt på «feil» side av forrige årsskifte. Så alt i alt kommer vi relativt velberget gjennom «koronaåret»
også i forhold til økonomi. Det vises for øvrig til det framlagte regnskapet.

Det skrives mye lokalhistorie i Verdal
Årboka vår kom ut som normalt like før jul. Den omtales nærmere under årbokredaksjonens melding.

Den 6. mai kunne vi presentere boka «Etterkrigstid i Verdal – fra stagnasjon til eventyrlig
vekst». Prosjektet startet med at Jon Holmlimo tok initiativet til et møte i mars 2016. Tema for dette
møtet var idéen om å lage en publikasjon om de første etterkrigsårene i Verdal, for å beskrive hvordan
verdalssamfunnet kom i gang igjen etter fem års okkupasjon og nazistyre.
Boka er et resultat av fire års arbeid med varierende intensitet. Oddbjørn Nordset og Roald Veimo har
lagt ned den største innsatsen og vært drivkrafta i arbeidet med boka. I den siste og mest intensive
fasen av arbeidet ble redaksjonskomiteen forsterket med Jostein Holmen, Randi Segtnan og Vidar
Segtnan. Resultatet ble altså ei fin bok på ca. 275 sider hvor vi skriver om både næringsliv, kultur og
politikk i bygda vår helt fram til at den eventyrlige industribygginga tok til.
Boka ble som nevnt presentert den 6. mai – i samarbeid med SNK som «verdens første» digitale
onsdagstreff. Det i seg selv var en spennende opplevelse. Boka har fått veldig god omtale. Vi har fått
mange positive tilbakemeldinger. «Etterkrigstid i Verdal er som en velsignelse» skrev lokalavisa i sin
omtale av boka. Boka ble trykket i 600 eksemplarer og salget har gått så pass bra at vi etter hvert må
vurdere om vi skal trykke et nytt opplag.

Det er imidlertid ikke bare historielaget som skriver lokalhistorie i bygda vår. Det kommer
fra tid til annen spørsmål om økonomisk støtte til ulike bok-prosjekter som historielaget ikke er direkte
involvert i. Det er styrets holdning at vi i fremtiden ikke skal åpne opp for bruk av lagets ISBN-serie for
bok-produksjoner som vi ikke er en del av. Men vi kan, etter søknad, gi økonomisk bidrag til bøker med
lokalhistorisk innhold. Bidragets størrelse må vurderes konkret fra sak til sak. Reine gårdshistoriebøker
bidrar vi vanligvis ikke til.
Vi har i løpet av det siste året bevilget økonomisk støtte til jubileumsskrift i forbindelse med Verdal
helsesportslag sitt 50-årsjubileum.
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Vi har også støttet utgivelsen av journalist Per R. Christiansens bok: «Brødrene Rygh. Fra
bygdeliv til nasjonsbygging». Denne boka inneholder mye Verdals-historie i tillegg til at den er en
interessant og innholdsrik trippelbiografi om tre brødre fra Verdal som spilte en vesentlig rolle i norsk
akademia, politikk og samfunnsliv i siste del av 1800-tallet.
Vi støtter også Sissel Hermann som er i ferd med å gi ut boka «Mormors historie» - en
dokumentarroman. Hun skriver i sin søknad til historielaget: «Min morfar (Ole J. Haugan) var grenselos
under krigen, og boka handler om ham, men først og fremst om hans kone Anna, som måtte styre
småbruket og etter hvert fire små barn, stort sett alene. Da morfar ble arrestert først i oktober 1944,
satt hun igjen med hele ansvaret. Jeg har også tatt med morfar sine dagboknotater om hvordan han
opplevde krigen og sist, men ikke minst, har min mor som fortsatt lever i beste velgående, en sterk
stemme i boka. Hun var nesten 7 år gammel da freden kom».

Jostein Molde sin bok om utvandringen til Amerika, «De bli itj nå tå før trønderan kjæm!» kom
ut til jul. Historielaget har tidligere bevilget og utbetalt økonomisk bidrag til denne produksjonen. Boka
ble presentert på et onsdagstreff her på SNK den 25. november. Dette arrangementet var også et
samarbeid mellom historielaget og kultursenteret.
I 2016 vedtok vi å støtte Jon Suul sitt bokverk om håndverk i det nordenfjeldske. Vår støtte er knyttet
til innherredsbindet som etter alt å dømme kommer ut i løpet av inneværende år.

Olavsminner i Verdal
Under Olsok-uka i fjor holdt Heidi Anett Øvergård Beistad et foredrag her ved SNK med tittelen «Hva er
EGENTLIG Olavsarven?». Hun konkluderte med at Olavsarv egentlig er «alt» som kan relateres til
fortellingene om Olav Haraldsson, enten det er rein historiefortelling,
legender, eller kulturelle uttrykk av nyere dato. Hun sa også at Olavsarv
også er lokalhistorie. Det er vi selvsagt helt enig i, spesielt i Verdal er det
mye lokalhistorie knyttet til fortellingene om Olav, både som verdslig
konge, katolsk helgen og folkelig «sagnfigur».
Dette ønsker Verdal Historielag å ta konsekvensen av. Derfor har vi
iverksatt et prosjekt som foreløpig har tittelen «Olavsarv i Verdal». Her tar
vi sikte på å samle alle Olavsfortellinger/-legender/-sagn/-hendelser og
-steder i Verdal som er knyttet til Olav og presentere dette i bokform.
Vi ser for oss at prosjektet ikke bare skal liste opp «arvestykker», men at
vi både beskriver og drøfter forhold omkring forekomstene. Det er vårt
mål å gjøre dette slik at stoffet blir tilgjengelig og interessant for «vanlige
folk».
Styret har oppnevnt en prosjektgruppe som består av:
Kari Woll
Tor Martin Nordtømme
Kjetil Dillan
Roald Veimo
Prosjektgruppen har, så langt, konsentrert seg om innsamling av stoff og
om å orientere seg i Olavshistorien. Det er utrolig hva som dukker opp.
De fleste er vel fra før kjent med at det finnes Olavs-kilder og Olavssteiner i bygda, og at det er fortalt mange legender og sagn i tilknytning
til Olav. Både om den blinde mannen som fikk igjen synet, og om
fraværet av hoggorm mellom Stjørdalselva og Verdalselva. Det som har
overrasket oss mest hittil, er imidlertid at det fortsatt i vår tid skapes nye
Olavsminner. Både i form av idrettsarrangementer, kommunal
utsmykning, gatenavn osv. (Dette skal vi komme nærmere tilbake til).

5

Samarbeid
Historielaget har et godt samarbeid med Verdalsbilder.no og bruker bilder derfra i stor stil i forbindelse
med både årbøker og andre publikasjoner. Billedbruken skjer stort sett vederlagsfritt. Spørsmålet om
en liten årlig kompensasjon til Verdalsbilder for Historielagets billedbruk har dukket opp. Hvilket beløp
bør vi i så fall legge oss på? Det foreslås at Verdalsbilder tilbys en årlig godtgjørelse på kr. 5000,- fra
Verdal historielag mot fri bruk av bilder. Godtgjørelsen utbetales ved årsskiftet og gjøres gjeldende fra
og med årsskiftet 2019/20.
Vi samarbeider også fortsatt godt med Stiklestad Nasjonale kultursenter, og Verdal kommune v/ både
kulturtjenesten og biblioteket. I forbindelse med det siste, kan det nevnes at det på forjulsvinteren ble
innkalt til møte i rådet for lokalhistorisk arkiv. Et råd som nesten var gått i glemmeboka og som ikke
har hatt møter på mange år. Vi kom fram til at det er hensiktsmessig at dette rådet møtes en til to
ganger hvert år for å drøfte felles utfordringer og for å samordne aktiviteter.
Mottatte gaver og «arkivalia»
Vi har også i løpet av det siste året mottatt en del «arkivalia». Blant annet har historielaget fått
overdratt tidligere kultursjef Henrik Petersens private «olsokarkiv». Dette oppbevares nå i bibliotekets
magasin. Vi har også mottatt en del arkivmateriale fra Jon Suul – deriblant en del korrespondanse fra
historielagets stiftelse og første driftsår. Også fra de etterlatte etter Svein Guddingsmo har vi mottatt
en del papirer, bøker og bilder som angår laget og lokalhistorien.
I samarbeid bl.a. med lokalhistorisk arkiv på biblioteket må vi komme fram til hvordan vi best mulig
skal ta vare på disse sakene.
I fjor vinter mottok vi også en minnegave på kr. 7.350, - i forbindelse med Johannes Lundens
bortgang. Vi vil uttrykke stor takk til hans etterlatte familie for gaven.
Avslutningsvis:
Som lokalt historielag må vi være oppmerksom på at den spesielle tiden vi lever i nå også skaper
lokalhistorie. «Koronatiden» vil for alltid bli omtalt som den tiden da alle gikk med munnbind på Øra, da
fotball-lagene ikke fikk trene og kaféene og restaurantene var stengt og folk ble permittert og mange
mistet jobbene sine. Den lokalhistorien skal historielaget være med og fortelle til de som kommer etter
oss.

Fra utvalgene
Årbokredaksjonen.
2020 ble et ganske spesielt år grunnet pandemien som slo til for fullt tidlig i mars. Det ble en periode
på to og en halv måned uten fysiske møter, og i den perioden foregikk alt arbeid med boka pr. telefon
og epost. Men redaksjonen fikk likevel inn godt med stoff til årboka, i tillegg til de artiklene som lå over
fra 2019. Også i 2020 endte vi opp med så mye stoff at noe måtte vente til boka i 2021.
Årbokredaksjonen har i 2020 hatt ni ordinære møter samt et evalueringsmøte for boka 2019 med Sats
& Trykk Verdal. Redaksjonsmedlemmene har også hatt mye kontakt via e-post og telefon.
I løpet av 2020 fikk vi tilgang til to lokale bøker med mye godt stoff. Fra Tove Myhr fikk vi et eksemplar
av memoarboka som hennes far Birger Myhr skrev på tidlig 2000-tall, og et utdrag av hans skildring av
sin barndom ble tatt med i årboka. I kommende årbøker vil flere utdrag fra denne boka bli tatt med.
Historielaget fikk også et eksemplar av Oddvar Molde sin bok «Jeg husker så mangt», og også fra
denne boka ble det med en artikkel i årboka. Også her vil det nok komme utdrag i kommende bøker.
Begge bøkene vil bli levert til biblioteket, og plassert på «Verdalsrommet» der etter hvert.
Da årboka var ferdig, inviterte vi til den tradisjonelle pressefrokosten på Verdal hotell den 25.
november, og om kvelden var alle bidragsytere til årets bok og en del andre gjester invitert til bokslepp.
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I 2020 ble også boksleppet avholdt ved Verdal hotell. Grunnet pandemien var det påmelding til
boksleppet (for å unngå at det ble for mange samlet i forhold til pandemi-restriksjonene). Pandemien,
med tilhørende regelverk og en viss angst for smitte, medførte at det var vesentlig færre enn vanlig til
stede (drøyt 20 deltagere). Årboka fikk god omtale både i Innherred og i Trønder-Avisa.
Årboka ble også i 2020 produsert av Sats & Trykk Verdal ved Bjørnar Myhre, og samarbeidet har
fungert godt, enda bedre enn tidligere år, kanskje som et resultat av evalueringsmøtet i januar 2020.
Som vanlig fikk vi også i 2020 all den hjelp vi ba om av Verdalsbilder og andre som vi ba om hjelp med
bilder eller annet i forhold til boka.

Salgsnemnda.
Salgsnemnda har ikke hatt stand og utsalg i 2020 pga. Coronapandemien. Salget har stort sett foregått
gjennom Woxholt Libris. Det er solgt 334 årbøker og 339 Etterkrigstid.
Det har også vært salg gjennom Coop mega, Coop Prix, Coop ekstra, SNK og Nordli Levanger og
Steinkjer.
Har ikke hatt møter, men holdt kontakt på telefon og mail.

Slektsutvalget.
Det har i 2020 ikke vært arrangert kurs eller annen aktivitet i slektsutvalget det siste året på grunn av
Coronasituasjonen.

Turutvalget.
Ingen aktivitet i 2020 grunnet pandemien, og utvalget må nok vente enda en stund før det blir aktuelt
å arrangere tur(er). Innspill om «kortreiste» turer med lite behov for forberedelser, gårder i Verdal
Fæby, Bjartnes m. fl. tas imot!

Minnesmerkeutvalget.
Minnesmerkeutvalget har ikke hatt
noen møter eller befaringer i løpet
av det siste året. Utvalget har
imidlertid bistått Verdal kommune
v/kulturtjenesten med tekster og
illustrasjoner til et tur-skiltprosjekt
langs Jamtlandsvegen. Et tjuetalls
severdigheter og turmål langs
vegen har fått nye
informasjonstavler. Prosjektet er
finansiert av Gjensidigestiftelsen.
Det er også kommet på plass ny
«bru» over veggrøfta for adkomst
opp til Visborgstøtta.
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Metallsøkerutvalget.
På grunn av covid19 har ikke metallsøkerne hatt så mange samlinger som vi har ønsket. Men i
november fikk vi til en samling på gården til Roald Veimo i Vinne, der ble de funnet flere gjenstander
som kan knyttes til aktiviteten som har vært på gården siden 1880. En god gjeng var samlet, og noen
fikk prøve metalldetektor for første gang. Det var planer om å bli med på Vukudåggån i 2020, men
arrangementet ble avlyst. Håper at sjansen byr seg igjen i år, i likhet med flere treff med fellessøk.

Web- og digitaliseringsutvalg.
Året 2020 ble som alle vet et spesielt år.
Styret besluttet for ganske lang tid siden at vi skulle modernisere våre web-sider. Sidene har siden
2006 bare blitt fylt på, uten å foreta noen rydding i gammelt stoff. Et hensyn vi har sett på, er at
mange fremmede web-sider har lenket til våre sider for å innhente faktaopplysninger. Ett eksempel her
er Verdalsraset. Hvis vi endrer adresseringa til slikt materiale, så mister de andre sidene
kontakten/kilden. Etter hvert kom vi frem til at slike hensyn kan vi ikke ta. Det er ikke vårt problem. Vi
besluttet å leie inn «Web-stylisten» ved Gina Marie Larsen til å utføre oppgraderingen, noe som har
pågått smått om senn gjennom det siste året, og nå er de gamle nettsidene overskrevet at det nye
materialet her: https://verdal-historielag.no
Da Erna kom på skjermen dagen etter vårt årsmøte i fjor og ba oss om å ha hjemmekontor, kom etter
hvert tanken om å oppgradere registeret over «døde i Verdal» opp.
Siden før 1990 er det blitt dataregistrert mye slektshistorisk materiale i Verdal. Alt fra døpte til
utvandrere og døde er blitt samlet og gjort søkbart, parallelt med dette er mye materiale gjort
tilgjengelig på digitalarkivet. De absolutt største av våre registre er døpte (fødte), og døde i Verdal.
Dette er gamle dagers Folkeregister. I 1946 kom Lov om folkeregistrering. Det ble da oppretta et statlig
folkeregister, som var underlagt Statistisk sentralbyrå. Det skulle ta lang tid før dette utvikla seg til et
fungerende folkeregister; i første omgang ble det pliktige kommunale registre. Den sentrale
folkeregister ble oppretta først i 1964.
Vi bestemte oss for å tilgjengeliggjøre døde i Verdal på nett, opp til dags dato.
Registeret over døde har hittil aldri blitt ettergått og kontrollert. Opprinnelig var det registrert i et
spesialutviklet program «RUBREG» som en måtte inn med en kode for å bruke.
Ved en eller annen anledning ble denne koden endret ved en feil og programmet ble blokkert, og det
tok mange år før vi fikk brutt opp og tatt ut dataene fra programmet. Da det skulle bli overført til et
annet mer egnet program, ble det ved en feil under denne prosessen, definert feil størrelse på
merknadsrubrikken, det ble tildelt bare 60 karakterer (bokstaver) i feltet, noe som førte til at mye av
notatene i merknader gikk tapt, noe som ikke ble lagt merke til før flere år senere.
Da vi i fjor begynte å se på registeret, ble det først oppdaget at store bolker av nyere dato manglet.
Først oppdaget vi at halve året 1927 ikke var registrert, så manglet 1951 og deler av 1952. Deler av
1980-tallet manglet også, men dødsannonser var tilgjengelig i en digital versjon av Innherreds
folkeblad og Verdalingen ved Nasjonalbiblioteket. Da dette var gjort, trodde vi at det begynte å bli
komplett og vi kunne gjøre registeret tilgjengelig på nett.
Etter at det var gjort, begynte arbeidet med å kontrollere de gamle dataene, og da oppdaget vi
gjennom å studere «dagregisteret» i den første kirkeboka for Verdal som finnes, at det der fantes døde
alt fra 1705 og fremover til 1717 da dataregistreringen hadde begynt.
Hvorom allting er, så er disse nå etterregistrert, om enn basert på et svært magert kildemateriale. Det
varierer mye hvilke opplysninger som er ført for den enkelte døde, som eksempel er fødselsdato og år
nesten aldri nevnt på 1700-tallet. Kun alder, enkelte ganger brutt ned til halv dags nøyaktighet!
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Videre når den nye presten Peder Krog kommer til Verdal i 1746 blir det praktisk talt helt slutt med å
skrive også dødsdato i kirkeboka, men prestene er nidkjære med å skrive dato (i kirkeåret) når det er
«kastet jord paa» den døde!
For å holde noenlunde kontroll på dødsdato for den enkelte, har vi brukt et nettsted
https://trinitatis.no/ for ut fra kirkeårets navn, å finne kalenderdato for jordpåkastelsen. I de fleste
tilfelle er nok dødsdato da mindre enn én uke unna. Kirkeårets navn på dagen er da innført i en
parentes i merknadsrubrikken.

Nå går arbeidet ut på å etterregistrere og kontrollere år for år framover. I enkelte tilfeller er noe feil
avskrevet/tolket. Som eksempel sto det ett sted: «Rasmus Hagen's salige kone», mens det skal være:
«Salige Rasmus Hagens kone»! Altså den døde er avdøde Rasmus Hagens enke. Tilsvarende feil finnes
flere steder.
Per dags dato er år 1755 passert. Enkelte år har det vært opp mot halvparten av de døde som ikke har
vært registrert, men kommer nå inn i registeret. Dette vil gi spesielt de som skriver bygdebøker en
enklere hverdag, og selvfølgelig også slektsgranskere.
Kildematerialet har absolutt ikke vært enkelt å tolke, men det har vært mulig frem til 1748 å konferere
med avskrifter utført av Musum på 1930-tallet. Etter 1748 har Musum gått over til en ny
arbeidsmetode, han har ikke skrevet av alt, men kun «utvalg» av døde. I 1748 er det totalt 53 døde i
Verdal, men Musum har skrevet av bare 14 av dem, hvilket gir god trening i å lese gotisk håndskrift!
Materialet finnes her: http://verdalsportalen.no/DodeVerdalPub.php og oppdateres stort sett daglig,
med både gammelt og nytt.

Har ikke funnet merkesmannen enda blant døde i Verdal!
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3. Regnskap
Resultatregnskap
Balanse

Revisorrapport
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4. Arbeidsplan 2021
Det er vanskelig under de rådende forhold å sette opp en konkret arbeidsplan for laget, men vi tar
sikte på å opprettholde løpende aktivitet i laget. Vi er allerede godt i gang med neste årbok, og det vil
bli arrangert slektskafé og -kurs når det blir mulig. Vi håper også på å få til et kurs i tolkning av gotisk
håndskrift, og turutvalget er klar til å ta oss med på turer med lokalhistorisk innhold. Dersom det blir
aktuelt, vil vi delta med stand på både Øras Dager og Vukudåggån. Under sistnevnte arrangement,
håper vi at det bl.a. blir anledning for metallsøkerutvalget til å presentere sin aktivitet nærmere.
Prosjektgruppen som arbeider med «Olavsminner i Verdal» finner mye interessant. Det tas sikte på at
stoffet etter hvert skal presenteres i bokform, men detaljert tidsplan for det er ikke lagt ennå.
Imidlertid håper vi at det etter hvert blir flere anledninger til å presentere deler av stoffet.
Prosjektgruppen er også meget interessert i innspill fra både medlemmer og lokalbefolkningen ellers
om sagn, anekdoter og hendelser som kan knyttes til den lokale Olavshistorien.

Stolt kriger fra 1930!

11

5. Budsjett 2021
Ktonr

Kontonavn

Budsjett

RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3018
3022
3024
3025
3026
3051
3052
3053

Salg årets årbok
Salg av eldre årbøker
Salg De Verdalske Befestninger
Salg andre skrifter
Innkrevd porto forhåndssalg
Medlemskontingent
Salg jubileumsbok Jâmtlandsveien
Salg OS Haugdal Tidsbilder
Salg Karolinernes felttog
Salg Da klokka klang
Salg "Etterkrigstid"
Refusjon MVA
Sponsorer og gaver
Fakturert porto og frakt
Sum Driftsinntekter

100 000
5 000
3 000
10 000
5 000
50 000
1 000
1 000
2 000
1 000
10 000
20 000
0
2 000
210 000

Driftskostnader
6800
6810
6811
6813
6815
6820
6821
6822
6827
6830
6831
6832
6833
6835
6836
6839

Kontorrekvisita
Trykking årbok
Trykking "Etterkrigstid"
Rettigheter Lisbet Nypan
Regnskapsførsel/hjemmeside
Sponsing Andre lag/foreninger
Styremøter
Årsmøte
Årbokredaksjonen
Andre arrangementer
Porto
Andre annonser
Kontingenter
Forsikringspremier
Diverse: gaver,blomster m.v.
Andre utgifter
Sum Driftskostnader

-5 000
-110 000
0
0
-20 000
0
-1 000
-10 000
-5 000
-2 000
-15 000
-1 000
-15 000
-2 000
-1 500
-3 000
-190 500

DRIFTSRESULTAT

19 500

Finansposter
8050
8150

Renteinntekter
Renteutgifter/gebyrer
Sum Finansposter

6 500
-500
6 000

RESULTAT FØR SKATTER

25 500

Sum Skatter og årsdisp

0

ÅRSRESULTAT

25 500
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6. Valg 2021

Etter valget i 2020
Styret:
Leder Roald Veimo
Nestleder Tor Martin Nordtømme
Sekretær Ketil Dillan
Styremedlem Lene Engløkk
Kasserer Alf Grønskag

Valg 2021
Innstilling til årsmøte 2021
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg

Varamedlemmer:
Steinar Storhaug
Kari Woll

Ny, Johannes Rosvold, 1 år
Gjenvalg 1 år.

Årbokredaksjonen:
Leder Ove Haugrud
Toril Hjelde
Ole Chr Nevermo
Svein Arne Flyum
Guri F. Raaen

Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg

Salgsnemnda
Leder Frode Aksnes
Knut G Brenne
Alf Grønskag
Roar Kvernmo

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år

Slektsutvalget
Leder Oddbjørg Grønn
Magne Varslot
Sissel Green
Johannes Rosvold Ikke på valg
Kjell Aarstad Ikke på valg

Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Står uten ny kandidat.
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 1 år (Ønsker selv 1 år)

Turutvalget
Odd Bjørn Wekre
Bård Kulstad
Asgeir Lund
Kjell Eggen

Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år

Minnesmerkeutvalget
Roald Veimo
Rudolf Holmvik
Stig Bjørsmo
Olav Nyberg
Sturla Bjartnes
Ronald Inndal
Kjetil Dillan Ny

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Metallsøkerutvalg
Trygve Nordal
Ronny Andre Holberg
Geir Strøm

Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
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Resultat 2021

Anders S Fortun
Kjetil Dillan

Ikke på valg
Ny, Tor Martin Nordtømme 1 år

Web og digitaliseringsutvalg
Kjetil Dillan
Jon Holmlimo
Ronald Inndal
Ole Morten Larsen

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 2 år

Utsendinger til årsmøtet i stiftelsen Stiklestad Museum
Solveig Ness
Ikke på valg
John Baglo
Ikke på valg
Ingvald Lein
Ikke på valg
Karl Støa
Ikke på valg
Ronald Inndal
Gjenvalg 2 år
Marit Aasan
Gjenvalg 2 år
Melvin Næss
Gjenvalg 2 år
Else Forbregd
Gjenvalg 2 år

Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum
Ingvald Lein
Ikke på valg
Jon Holmlimo
Gjenvalg for 2 år
Gunnar Grindberg
Ikke på valg
Utsendinger til Nord-Trøndelag historielags årsmøte
Til enhver tid sittende leder
Til enhver tid sittende nestleder
Varautsendinger
Andre fra styret
Andre fra styret
Revisorer
Kjell Næss
Gunnar Grindberg

Ikke på valg
Gjenvalg 2 år

Valgnemd
Annbjørg Støa
Per Steinar Raaen
Anders S Fortun

Går ut. Ny velges for 3 år.
1 år igjen
2 år igjen
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