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Årsmøte  
Verdal Historielag 2015 

Stiklestad Nasjonale kultursenter. 
Onsdag 18. februar. 

 
Saksliste: 
 
1.Konstituering 

1.1 Godkjenning av innkalling 
1.2 Valg av møteleder 
1.3 Valg av referent 
1.4 Valg av to personer til å underskrive protokollen 

 
Behandling av saker. 

2. Årsmelding for 2014.  
3. Regnskap for 2014. 
4. Arbeidsplaner for 2015. 
5. Budsjett for 2015. 
6. Valg for 2015. 

 
 
Etter årsmøtet hyggelig samvær. 
Program 
Markering av Friluftsåret 2015. 
Anne-Brit Skjetne, Levanger: 
Kåseri om kvinner på ski i gamle dager – og om framveksten av fjellturismen i 
Trøndelag. 
Basert på boken ”Fjelldronningen” 
 
Servering av kaffe og kaker. 
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Verdal Historielag 
 

2. Årsmelding 2014: 
 
 

2.1 Generelt 
 
Årsmeldinga for 2014 gjelder for kalenderåret (Ikke for perioden mellom årsmøtene. På 
denne måten vil regnskap og årsmelding følge samme periode.) 
Også 2014 har vært et godt år for Verdal Historielag. Styret og underutvalgene har 
gjennomført tiltak i henhold til vedtatte arbeidsplaner, og laget har gjort et verdifullt arbeide 
for å ta vare på og formidle den historiske kunnskapen  om vår kommune. 
 
Medlemstallet viser en økning fra  323 i 2013, til 417 i 2014. Dette viser at det er stor 
interesse  blant folk i kommunen for lagets virksomhet. Verdal Historielag er et av de største 
historielag i fylket. 
 
Økonomien er god, og vi har en god økonomistyring. Egenkapitalen er på over Kr 794 000,- 
Av dette utgjør Hans Jøsås Minnefond kr 214 486,- Medlemskontingent og overskudd på salg 
av årbøkene er vår viktigste inntektskilde. 
 
 

 

Styret 2014: Fra venstre bakerst: Johannes Overmo, Kjetil Dillan, Alf Grønskag, Jostein Holmen.  

Foran fra venstre: Solveig Johannesen , Rolf Vestvik og Else Forbregd.  

Følgende var ikke til stede: Annbjørg Støa, Maj Britt Larsen, Just Roar Wohlen, Turid Aunøien Rein, Øystein 

Walberg.  
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2.2 Organisasjon. 
 

Styret  
Leder: Rolf Vestvik 
Kasserer: Alf Grønskag 
 Annbjørg Støa 
 Kjetil Dillan 
 Else Forbregd 
Vara: Maj Britt Larsen  
Vara: Solveig Johannesen  
 
Årbokredaksjonen 

 

Redaktør: Jostein Holmen 
 Arne Østraat 
 Toril Hjelde  
Vara:    Gudrun Kvålen Veimo 
Vara: Tore Laksholm  
 
Slektsutvalget 

 

Leder: Just Roar Wohlen  
 Tore Rønning  
 Karl Støa  
Vara:  Magne Aarstadvold  
Vara:  Oddbjørg Grønn  
 
Salgsnemnda 

 

Leder: Alf Grønskag  
 Olav Georg Bjørklund  
 Melvin Ness  
Vara: Roar Kvernmo  
 
Stadnamnutvalget 

 

Leder: Turid Aunøien Rein  
 Morten Holmlimo   
 Terje Reitan  
Vara: Morten Baglo  
 
Turutvalget 

 

Leder: Johannes Overmo  
 Anne Marie Slottemo  
 Eystein Ness  
Vara: Ivar Lerfald                                  
 
Minnesmerkeutvalget 

 

 Leder: Øystein Walberg  
 Roald Veimo  
 Johannes Overmo  
 Olav Nyberg                        
Vara: Svein Guddingsmo  
Vara: Ronald Inndal 
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Web-utvalget  
Redaktør: Kjetil Dillan  
 Jon Holmlimo 
 Ronald Inndal 
 
Samarbeidsutvalget for Stiklestad 
Museum 

 

 Ingvald Lein  
 Dag Høvde  
 Gunnar Grindberg  
  
 
Utsendinger til årsmøtet 
Stiftelsen Stiklestad Museum 

 

 Solveig Ness  
 Ingvald Lein  
 Johannes Overmo  
 Karl Støa  
 Melvin Ness  
 Else Forbregd  
 Ronald Inndal  
 John Baglo  
 
Utsendinger til Nord-Trøndelag 
Historielags årsmøte 

 

Styreleder Rolf Vestvik 
Årbokredaktør Jostein Holmen 
Salgsleder Alf Grønskag 
Slektsleder Just Roar Wohlen 
Turleder Johannes Overmo 
 
Samarbeidsutvalget for Stiklestad 
Museum 

 

 Ingvald Lein  
 Dag Høvde  
 Gunnar Grindberg  
 
Revisorer 

 

 Gunnar Grindberg  
 Odd Musum  
 
 
Valgnemnda 

 

 Georg Kjelset  
 Ronald Inndal  
 Liv Østnes Lerfald  
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2.3 Styrets virksomhet. 
 
Styret har i 2014 hatt 6 møter. Styremøtene blir holdt på Verdal Bibliotek. (Sommermøtet før 
ferien ble holdt hos styreleder i Soria Moria parken.) 
Vi har et utmerket samarbeide med biblioteket vedrørende gjennomføring av våre møter. 
Biblioteket tar dessuten vare på vårt arkiv og samlinga av bygdebøker og annen litteratur vi 
får tilsendt. Hovedlager av årbøkene finnes på Rådhuset i Verdal. 
 
Ordningen med at lederne i underutvalgene er faste styremedlemmer fungerer svært godt. 
Dette fører til at vi til enhver tid har en god oversikt over lagets aktiviteter. Nedenfor følger 
egen rapport fra underutvalgenes virksomhet.  
Her nevnes de tiltak som er gjennomført av styret.  
 

Grunnlovsjubileet. 
Året 2014 startet med markering av  200årsjubileet for Grunnloven av 1814. (Omtale av 
arrangementet er tatt med i årsmeldinga for 2013.)  Arrangementet inngikk i serien 
”Onsdagstreff” på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og fant sted 14. januar. Arrangementet 
ble meget vellykket og samlet over 100 tilhørere. 
 

Tirpitz-arrangemnentet. 
I samarbeide med SNK ble det 19. november arrangert et ”Onsdagstreff” med tittelen ”Her lå 
Tirpitz”. Målsettingen var å formidle kunnskapen om dramatiske begivenheter i vårt fylke 
under siste verdenskrig.  
 
Programmet  ble innledet med et 
lysbildekåseri av Rolf Vestvik, 
”Britiske bombefly og Shetlands-
Larsen i aksjon mot Tirpitz”.  
Basert på artikkel publisert i 
fylkeslagets årbok for 2014. 
 
Deretter fulgte en presentasjon av 
boken ”Her lå Tirpitz”, skrevet av 
Ingrid Storholmen fra Verdal.  Hun 
leste utdrag fra boken og 
tilhørerne fikk en gripende 
beretning om de tyske 
marinefolkene om bord på 
kjempeskipet mens det lå i 
Fættenfjorden, og deres skjebne 
fram til skipet ble senket ved 
Tromsø høsten 1944. 
Boken har vakt stor 
oppmerksomhet, også 
internasjonalt,  og Ingrid 
Storholmen har markert seg som 
en av dagens fremste forfattere 
fra vår kommune. 
 
Programmet ble avsluttet med et kåseri av den kjente pressemann og forfatter Per Egil 
Hegge. Han fortalte på en elegant og underholdende måte om en rekke personlige møter 
med personer som hadde opplevd  dramatiske begivenheter om kring ”Tirptz”. 
Arrangementet ble meget vellykket med over 200 tilhørere tilstede. 
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Andre tiltak. 
Styret har inngått avtale med Kurt Evert Odin Stenbakk om utvikling og vedlikehold av 
hjemmesida for Verdal historielag. Han har nedlagt et stort arbeide og sørger for at 
hjemmesida  gir god informasjon om lagets virksomhet. 
 
Det er inngått samarbeidsavtale med SNK, der laget skal bidra med historisk materiale til 
produksjon av arrangementer på  museumsområdet ved SNK.  
 
Styret har vedtatt å bidra med støtte til nyutgivelse av en film  om Verdal Samvirkelag fra 
1938 -1939. Det planlegges visning av filmen høsten 2015. 
 
Styret var representert på årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag 22. november. 
 
Styret vedtok at en i 2015 vil forsøke å engasjere seg i markering av Friluftslivet år. 
 
Styreleder har deltatt i møter med bygdeboknemnda og Thomas Berg i forbindelse med 
utgivelsen av Bygdebok for Vinne. Det er lagt opp til at boka kan komme ut i 2015. 
 
Styreleder er oppnevnt som medlem av styret for Stiftelsen Stiklestad museum. 
 
 
 

          
 

 

Bilder fra artikler i årboka 2014. 
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2.4. Rapport fra underutvalgene 
 

2.4.1. Årbokredaksjonen. 
 
Også i årboka for 2014 var det naturleg å markere 200-års-jubileet for grunnlova, og vi fekk 
fleire artiklar som illustrerte korleis det var å vere verdaling tidleg på 1800-talet. At det var 
hundre år sidan kraftverket i Ulvilla kom i drift, vart også markert, og dette passa godt i lag 
med ein artikkel om Kjesbua, garden 
ved Kjesbuvatnet som var den siste i 
Verdal som fekk elektrisk straum.  
Elles var det stoff frå jarnalderen og 
middelalderen, det var tre 
utvandrarhistorier, ei 
oppveksthistorie frå Sjøbygda, ein 
artikkel om utbygginga av hamna på 
Ørin for femti år sidan, to artiklar om 
Ørmelen skole og ein om Rinnelva, 
for å nemne nokre. Alt i alt 48 
artiklar med 164 illustrasjonar frå til 
saman 30 forfattarar.  For første 
gong hadde Innherred Grafiske 
ansvaret for produksjonen, 
samarbeidet fungerte bra og bøkene vart levert til avtalt tid og avtalt pris.  
 
Sidan siste årsmøtet har årbokredaksjonen hatt 10 møter, elles har medlemmene hatt stadig 
i kontakt via e-post. Også i år har varamedlemmene deltatt for fullt. Som før har Bjørn Erik 
Haug teikna og vi har også i år hatt god hjelp frå Verdalsbilder. Då den nye boka var ferdig, 
inviterte vi til pressefrukost og fekk god omtale i lokalavisene. Same kveld inviterte vi 
forfattarane og styret i historielaget til bokslepp ved Stiklestad nasjonale kultursenter, med 
bra frammøte. Som åra før var redaksjonen til stades under «Jul igjen» på Stiklestad, der vi 
møtte mange forfattarar og andre historieinteresserte.  
 
Dei siste åra har vi fått meir stoff enn det vi har hatt plass til i boka, men slik var det ikkje i 
2014. Det er stadig mykje verdalshistorie som ikkje er nedskrive, ikkje minst frå 1950-, 1960- 
og 1970-åra. Det er viktig at det er vi som opplevde desse tiåra som skriv ned historia, så vi 
håpar at mange kjem med manus også i 2015!  
 

For Årbokredaksjonen, Jostein Holmen  

 

2.4.2. Salgsnemnda.  
 

2014 har vært et  år med noe mindre  salg av årbøker. Vi har nok hatt en virkning av at vår 
faste salgsplass gjennom mange år, Domus senter, mer eller mindre var nedlagt.  
Salgsnemnda   vil arbeide med å finne alternative salgskanaler i 2015.  
De Verdalske befestninger har solgt tilnærmet det vi hadde budsjettert. Vi  regner med at vi i 
2015 har inndekket det beløpet vi garanterte for. 
 Salg av andre skrifter og eldre årbøker har ikke svart til budsjettet, og vi vil budsjettere mer 
forsiktig i 2015. 
Det er pr. årets  utgang  solgt årbok 2014 for ca. kr.  130.000, De Verdalske befestninger ca. 
kr. 16.000 og andre skrifter ca. kr. 10.000. 
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Vi  deltok også i år på Verdalsmartna’n med egen stand. Dette ga ikke stort salg, og vi fikk 
tegnet noen få  nye medlemmer. Vi var litt uheldig med plassering av stand og vil forsøke 
igjen neste år på betingelse av at vi får en mer sentral plassering. 
Vi har gjort en ”ryddejobb” med medlemsregisteret og slettet medlemmer som ikke har 
betalt kontingent. Medlemsregisteret viser nå at vi har 430 betalende medlemmer mot 323 i 
2013. 
Det er fortsatt stor interesse og velvillighet fra medlemmene til å bidra med salg på stands 
og lignende. 
 
For Salgsnemnda, Alf Grønskag  
 

2.4.3 Slektsutvalget 
 
Slektsutvalget har gjennomført følgende aktiviteter i året 2014. 
 
1. Slektskurs med oppstart 20.02.2014. 
Oppstart torsdag 20. februar 2014 kl. 18.00 på Verdal Bibliotek, med 4 påfølgende 
torsdager. 
Innhold: Hva finnes av materiell på lokalhistorisk avdeling, gjennomgang av slektsprogram, 
bruk av Internett for å finne informasjon via skannede dokumenter og praktiske øvinger ved 
å registrere egne familier. 
Siste kveld ble deltakerne anmodet å evaluere kurset i sin helet på et utarbeidet skjema. 
 
2. Utvalget har gjennomført 3 møter med følgende tema: 
Gjennomgang av evalueringsskjemaene fra slektskurset. 
Innkjøp av slekts- og bygdebøker. 
Aktivitetsplan for året. 
Gjennomgang av budsjett. 
Innkjøp av dataprogram. 
 Forberedelse til nytt slektskurs. 

 
3. Gjennomføring av slektskafé. 
Gjennomførte 2 treff på biblioteket, lørdagene 27.09 og 22.11. 
På første treff deltok ca. 15 personer på neste i underkant av det samme antall. Aktiviteten 
ble godt mottatt og utvalget mener det er grunn til å følge opp. Med en fast lørdag i 
måneden. 

 
4. Nytt slektskurs. 
Med bakgrunn av evalueringsskjemaene og uttalt interesse fra personer som ikke har deltatt 
på slektskurs, vil slektsutvalget forsøke å gjennomføre et nytt slektskurs i løpet av vinteren 
2015. Endringer i innholdet vil bli foretatt med bakgrunn av svarene utvalget fikk fra 
deltakerne på kurset i 2014. 

 
5. Deltakelse i andre gjøremål 
Slektsutvalget deltok på Historielagets stand på Verdalsmartna'n. 
Slektsutvalget deltok ved salg av Historielagets Årbok. 
 
For Slektsutvalget, Just Roar Wohlen 
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2.4.4 Turutvalget 
 

Årets første utflukt var en 
busstur til Tännforsen i Åre 
kommune, Sverige, 9. mars 
2014. 37 deltakere.  Guiding 
under veis av Kjell Gunnar 
Ottermo. Omvisning i Tännforsen 
med iskapellet v/ Niklas 
Hagelbäck. Deretter lunsj i 
restauranten. Vellykket tur. 
 
 
 
Tur nr. 2 gikk av stabelen 
mandag 19. mai, først til Våttåhaugen opp for Sandslia der Øystein Walberg fortalte om 
varder (våttåer).  71 deltakere.  

 
Deretter gikk turen til Solemstunet på Røra, der Per A. Ytterman har bygd opp et spesielt 
tun. Ytterman orienterte om hva som er utbygd og tankene bak. Det er en kjempefin utsikt 
fra begge plassene vi besøkte den kvelden, og deltakerne likte turen. 
 
3. tur gikk til Juldalen mandag 9. juni (2. pinsedag). Kjell Minsaas og Eystein Ness orienterte 
om setervollene i  Juldalen.  
 
 
Solbjørg Grunnan hadde låst opp 
husene på Grunnvollen, og 132 
personer kjøpte rømmegrøt. Lars 
Grande fraktet bord og benker 
innover. Ca. 40 personer besøkte 
Gustav Olsakoia, der Oline og 
Gustav Olsen Væren tilbrakte jula en 
vinter de hadde tømmerdrift i indre 
Juldalen. Været var brukbart og 
folket trivdes. 
 
4. tur gikk til Skalstugan på svensk side av grensen lørdag 28. juni. Kjøring med privatbiler. 
Det var satt et tak på 50 personer av gangen, og turen var fulltegnet den dagen annonsen 
sto i avisa. Lisa Green (barnebarn av busseier Rune Svensson i Saxvallen) tok seg av 



 - 10 - 

guidingen. Kaffeservering og guiding til kr. 70,- pr. person. Det ble 53 deltakere, og turen 
ble veldig vellykket. 
 

 
Turutvalget hadde planer om en ny tur til Skalstugan i 
september, men da var det fulltegnet og Lisa Green kunne 
ikke love ut å ta imot oss denne høsten. 
 

 

Anselig samling av biler i Juldalen! 
 
Turutvalget har avtale med Jon Holmlimo om å lage referat av turene som sendes til 
Historielagets nettside, noen ganger også Trønder-Avisa. 
 
For Turutvalget, Johannes Overmo 
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2.4.5 Stadnamnutvalget 
 
Dette år et startet vi med å lære de nye medlemmet i dataprogrammet vi bruker. 
Høsten har gått tregere. 
Morten Holmlimo og Hans Stiklestad holder på å registrere Stedsnavn fra Vaterholmen til 
Sandvika. 
Morten Baglo og Turid Rein holder på med nedskriving av hvilke gårder som er registrert så 
det ikke blir dobbeltført på kartet. 
Terje Reitan trakk seg fra utvalget etter to møter. 
 
For Stadnamnutvalget, Turid Aunøien Rein.  
 
 

2.4.6 Minnesmerkeutvalget 
  
Ingen nye minnesmerker er satt opp, men tekst med kart for infotavle om Elnes skanse er 
gjort ferdig. Tavlen kan settes opp i løpet av året 2015 når den er laget ferdig. 
  
Teksten på minnesteinen i Moparken må forandres. De to navngitte engelske soldatene som 
står på tavlen, skal ha falt på falt på Sandvollan i Inderøy. De to som man mente falt på Øra, 
overlevde begge to. Dette må kontrolleres mot eksisterende kilder. Hvis dette medfører 
riktighet, må disse navnene derfor bort. Videre har det kommet frem opplysninger om at tre 
verdalinger som omkom i fangeleire i Tyskland og i Japan under krigen, er ikke tatt med. 
Navnene på disse tre er kontrollert i samarbeid med Atle Sand fra Ekne i arkivene på Falstad. 
De bør derfor settes inn. 
  
Minnesmerkeutvalget har vært med på tenning av lys på julaften på minnestedene for falne 
under andre verdenskrig i Verdal (Russergravene, Moparken og Stiklestad kirke) og i 
Levanger (Rinnleiret, Levanger kirke og Falstad) i samarbeid med Innherred 
Fortsvarsforening. 
 
For Minnesmerkeutvalget, Øystein Walberg 
 

2.4.7. Webutvalget 
 
Foruten normalt vedlikehold av hjemmesidene, blant annet med å legge ut reportasjer fra 
Turutvalgets turer, og å formidle presentasjon av vår årbok henimot jul, har vi i løpet av året 
mottatt mesteparten av filer med skannede årbøker, som det var ønskelig å få lagt ut på 
hjemmesidene. Mengden av data i disse filene er samlet på omkring 6 Gigabyte, som betyr 
at det vil medføre større kostnad med hjemmesidene, samt at det også krever større 
lagerplass hjemme hos webmaster.  
Etter en del kommunikasjon mellom webredaktør og webmaster, ble det besluttet ikke å 
legge ut filene på våre hjemmesider i denne omgang. De samme filene er å finne på 
nasjonalbibliotekets åpne sider, og er søkbare der. Nettadressen er http://www.nb.no/ . 
Det som i stedet ble gjort, var å legge inn lenker i vårt register over årbøker som finnes på 
våre hjemmesider. http://www.verdal-historielag.no/publikasjoner/index.html  
Når man har funnet fram til en artikkel man er på jakt etter, så finner man frem til kolonnen 
med årstall, klikke på årstallet og flyttes direkte til framsida av boka på nasjonalbiblioteket. 
  

 
Eksempel: Over ses utklipp av en artikkel i vårt register. Den finnes i årbok 1997 side 49. Når man klikker på 
1997 så ledes man direkte til 1997-årboka på NB, og man kan skrolle seg til side 49 hvor artikkelen ligger.  
Se nedenfor:  
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Hvorvidt datafilene med årbøkene skal legge ut på våre egne sider, er en sak man kan 
komme tilbake til.  
 
For Webutvalget, Kjetil Dillan 
 

3. Regnskap 2014 
 
Regnskapet er tatt ut.  
 
 

4. Arbeidsplan 2015 
 
Styret 
Ansvar for daglig drift av laget. 
Deltakelse i Nord-Trøndelag historielags møter og andre samarbeidsprosjekter. 
Tiltak i forbindelse med Friluftslivets år 2015. 
 
Årbokredaksjonen 
Utgivelse av årboka for 2015. 
Arrangementer for presentasjon av årboka. 
Vurdering av eventuell utgivelse av andre bøker eller trykksaker. 
 
Salgsnemnda. 
Salg av årboka for 2015. 
Utarbeide en egen plan for salg av tidligere årbøker. 
 
Slektsutvalget. 
Arrangement av slektskurs vinteren 2015. Fortsette tiltaket med ”Slektskafé” på biblioteket. 
 
Turutvalget. 
Arrangement av turer til historiske steder i bygda. 
 
Stadnamnutvalg. 
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Fortsette arbeidet med  å samle inn og registrere stadnamn i Verdal, blant annet fra 
Vaterholmen til Sandvika. 
 
Minnesmerkeutvalg. 
Vedlikehold av eksisterende  minnesmerker, samt eventuell oppsetting av nye. 
Oppsetting av infotavle om Elnes skanse. 
 
Webutvalg 
Vedlikehold og videreutvikling av vår hjemmeside. 
 

5. Budsjett 2015 
 
Budsjett er tatt ut.  
 

Verdal 18. februar 2015 

 

Rolf Vestvik 
 

Annbjørg Støa Kjetil Dillan 

Alf Grønskag 
 

Else Forbregd Maj Britt Larsen 

Solveig Johannesen 
 

Jostein Holmen Just Roar Wohlen 

Turid Aunøien Rein 
 

 Johannes Overmo 

 
 
 

6. Valg 2015. 
                           
Valgt på årsmøtet 2014 Valgnemndas forslag Resultat 
Styret:   
Leder Rolf Vestvik Gjenvalg for 1 år  
Nestleder Annbjørg Støa Ikke på valg  
Kasserer Alf Grønskag Ikke på valg  
Sekretær Kjetil Dillan Gjenvalg for 2 år  
Styremedlem Else Forbregd Gjenvalg for 2 år  
Varamedlemmer:   
Maj Britt Larsen Gjenvalg for 1 år  
Solveig Johannesen Gjenvalg for 1 år  
   
Utvalgsledere med fast plass i styret:   
Årbokredaksjonen: 
Jostein Holmen                          

 
Gjenvalg for 2 år 

 

Salgsnemnda: 
Alf Grønskag 

 
Ikke på valg 

 

Slektsutvalget:  
Just Roar Wohlen 

 
Gjenvalg for 2 år 

 

Turutvalget: 
Johannes Overmo 

 
Ikke på valg 

 

Stadnamnutvalget: 
Turid Aunøien Rein 

 
Ikke på valg 
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Minnesmerkeutvalget:  
Øystein Walberg 

 
Ikke på valg 

 

Webutvalget: 
Kjetil Dillan 

 
Ikke på valg 

 

   
Årbokredaksjon:   
Leder Jostein Holmen      Gjenvalg for 2 år  
Toril Hjelde  Ikke på valg  
Arne Østraat                 Ikke på valg  
Varamedlemmer:   
Tore Laksholm                    Gjenvalg for 1 år  
Gudrun Kvålen Veimo           Gjenvalg for 1 år  
 

Salgsnemda:   
Leder Alf Grønskag  Ikke på valg  
Olav Georg Bjørklund    Ikke på valg  
Melvin Ness Ny: Jørgen Thome  
Varamedlem:   
Roar Kvernmo Gjenvalg for 1 år  
   
Slektsutvalget:   
Leder Just Roar Wohlen              Gjenvalg for 2 år  
Tore Rønning Ikke på valg  
Karl Støa                                      Gjenvalg for 2 år  
Varamedlemmer:   
Magne Aarstadvold Gjenvalg for 1 år  
Oddbjørg Grønn Gjenvalg for 1 år  
   
Turutvalget:   
Leder Johannes Overmo           Ikke på valg  
Anne Mari Slottemo                     Ikke på valg  
Eystein Ness                                 Gjenvalg for 2 år  
Varamedlem:   
Ivar Lerfald Gjenvalg for 1 år  
   
Stadnavnutvalg:   
Leder Turid Aunøien Rein Ikke på valg  
Morten Holmlimo Ny: Olav Valstad  
Terje Reitan Ny: Ole Morten Larsen  
Varamedlem:   
Morten Baglo Gjenvalg for 1 år  
   
Minnesmerkeutvalg:   
Leder Øystein Walberg Ikke på valg  
Roald Veimo Ikke på valg  
Johannes Overmo Gjenvalg for 2 år  
Olav Nyberg Gjenvalg for 2 år  
Varamedlemmer:   
Svein Guddingsmo Gjenvalg for 1 år  
Ronald Inndal Gjenvalg for 1 år  
   
Webutvalg:   
Redaktør Kjetil Dillan Ikke på valg  
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Jon Holmlimo Ikke på valg  
Ronald Inndal Ikke på valg  
   
Utsendinger til årsmøtet for stiftelsen Stiklestad Museum: 
Solveig Ness Ikke på valg  
John Baglo Ikke på valg  
Ingvald Lein Ikke på valg  
Ronald Inndal Gjenvalg for 2 år  
Johannes Overmo Gjenvalg for 2 år  
Karl Støa Ikke på valg  
Melvin Ness Gjenvalg for 2 år  
Else Forbregd Gjenvalg for 2 år  
   
Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:  
Ingvald Lein Ikke på valg  
Dag Høvde Ny: Jon Holmlimo  
Gunnar Grindberg Ikke på valg  
   
Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte: 
Styreleder Rolf Vestvik   
Jostein Holmen, Årbokredaksjon    
Alf Grønskag, Salgsnemnda   
Just Roar Wohlen, Slektsutvalg   
Johannes Overmo, Turutvalg   
   
Revisorer:   
Odd Musum Ikke på valg  
Gunnar Grindberg Gjenvalg for 2 år  
   
Valgnemd:   
Oddbjørg Grønn 2 år igjen  
Ronald Inndal 1 år igjen  
Georg Kjeldset. (Går ut) Ny velges av årsmøtet  
 
 


