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Årsmøte i Verdal historielag 2020 
Stiklestad Nasjonale kultursenter, Mediarommet 

Onsdag 11. mars, klokka 18.00 
 

Dagsorden 
 

 

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 2019. 

3. Regnskap for 2019. 

4. Arbeidsplaner for 2020. 

5. Budsjett for 2020. 

6. Valg for 2020. 

7. Innkomne saker.  

 

 

Etter det ordinære årsmøtet holder Jostein Holmen foredrag om Olav Duun 

- helse og sjukdom: 
 

«Hos Duun kan vi også lese om korleis folk opplevde sjukdom, ulykker og død, i ei tid da våre foreldre 

og besteforeldre levde. Han skildrar mange sjukdommar som er ukjente for oss i dag, mens dei er 

daglegdagse  i land berre nokre timars flytur unna. Og med aukande antibiotikaresistens og 

vaksinemotstand, er det ikkje utenkeleg at sjukdommar som Duun skildrar, på nytt kan bli aktuelle også 

hos oss. På den måten er Duun meir aktuell enn det vi kanskje likar å tenkje på.»  

 

  

Jostein Holmen.                      Foto: Tor Ole Ree, Innherred. 
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Verdal Historielag 
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 

 

2. Årsmeldinger 2019: 
 

Styrets beretning 
 

Styret har bestått av: 

Roald Veimo  leder 

Guri F. Raaen  nestleder 

Alf Grønskag  kasserer/salgsnemda 

Kjetil Dillan  sekretær/ web og digitaliseringsutvalg 

Lene Engløkk   styremedlem 

Ove Haugrud  årbokredaksjonen 

Oddbjørg Grønn slektsutvalget 

Oddbjørn Wekre  turutvalget 

Rudolf Holmvik   minnesmerkeutvalget 

 

Dessuten har Trygve Nordahl fra metallsøkerutvalget deltatt på styremøtene på linje med de andre 

utvalgslederne. 

Varamedlemmer til styret har vært Steinar Storhaug. Geir Tore Mæhle ble på siste årsmøte valgt inn 

som varamann til styret, men bad om fritak fra vervet av helsemessige grunner.  

Vi har i løpet av året hatt 6 styremøter og behandlet 42 saker. 

Som før, så er det i 

utvalgene det 

egentlige arbeidet i 

Historielaget foregår. 

Vi har laget årbok, 

stått på stand og solgt 

bøker og vist oss 

fram, arrangert 

slektskurs osv. Dette 

er aktiviteter som vi 

kommer tilbake til i 

meldingene fra det 

enkelte utvalg.  

 

  

Styret i meldingsåret. 
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Av saker vi har arbeidet med i styret og «på siden av» utvalgene, kan vi spesielt nevne:  

 

Metallsøkerne  

Ved forrige årsmøte ble det vedtatt å oppnevne et eget metallsøkerutvalg for å kunne innlemme denne 

aktiviteten i historielagets ordinære arbeid. Utvalget ble 

oppnevnt på første styremøte etter årsmøtet. Når det gjelder 

aktiviteten til dette utvalget, vises det til egen melding. 

Det disse karene holder på med får fra tid til annen fin omtale 

i media. I september hadde vi i samarbeid med SNK et 

«gjenstandene forteller». Arrangementet var godt besøkt og 

metallsøkerne, representert ved Anders Fortun Svendsen og 

Trygve Nordahl, presenterte utvalgets arbeid og viste bilder av 

spektakulære funn og var gode ambassadører for Verdal 

Historielag. Disse folka får vi garantert høre mere fra med 

tiden. 

 

 

 

Vertskap for årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag  

Nord-Trøndelag Historielag hadde opprinnelig planlagt sitt 

årsmøte i november på et annet sted i fylket. Men på grunn av 

forskjellige omstendigheter, stod de plutselig uten noen å 

samarbeide med om dette arrangementet. Et arrangement som 

i tillegg til ordinært årsmøte også skulle markere fylkeslagets 

100-årsjubileum. Da visste de ikke annen råd enn å kontakte Verdal Historielag – og etter noen få 

formiddagstimer, var det avklart at Nord-Trøndelag Historielag sitt årsmøte skulle legges til SNK med 

Verdal Historielag som teknisk arrangør. Under festmiddagen kåserte Oddbjørn Nordset om «Det røde 

amt».  

 

Stemmerettsjubileum  

Ellers har det også vært en del søkelys på stemmerettsjubileum også i året som gikk. Det var i 2019 ett 

hundre år siden paragraf 52 d i Grunnloven ble opphevet. Det var denne bestemmelsen som førte til at 

de som hadde mottatt økonomisk hjelp fra fattigvesenet, ikke var verdige til å få avlegge stemme ved 

stortings- og lokalvalg. Initiativet til å få fjernet denne «fornedrende» bestemmelsen kom fra et 

kommunalmøte her på Stiklestad. Det kunne ikke gå upåaktet hen. Dette resulterte både i en kronikk i 

lokalavisa i fjor vår og en artikkel i årboka. Det historiske «verdalsmøtet» er også omtalt både i media 

og i faghistoriske artikler. Bl.a. i boka «Stemmerettens grenser» som kom ut på Spartacus forlag i fjor 

sommer.  

 

Etterkrigstidsprosjektet nærmer seg målstreken  

Et arbeid som har pågått med varierende intensitet siden våren 2016. I den siste og mest intensive 

fasen har den arbeidende redaksjonsgruppen bestått av Randi Segtnan, Vidar Segtnan, Oddbjørn 

Nordset og Roald Veimo. Vi tar sikte på å presentere boka om etterkrigstida i Verdal på et onsdagstreff 

på SNK den 6. mai. Redaksjonsgruppen er i alle fall overbevist om at vi denne dagen skal presentere ei 

meget fin, god og interessant bok. 

 

Andre aktiviteter  

Vi har ved to anledninger stilt med vakter ved Heimefrontmuseet på SNK. I Olsokuka holdt vi 

utstillingen åpen i fem dager under sommerens verste hetebølge. Noe som medførte relativt laber 

publikumstilstrømning. Under «Jul igjen» i desember, var det noe kjøligere i lufta, og da var utstillingen 

godt besøkt. 

Vi var med og feiret Bjarne Slapgards bursdag på Verdal bibliotek den 11 nov. Da fortalte forfatterens 

datter, Gudveig om sin far – og Historielaget sørget for at hennes fortelling ble tatt opp på video. Vi 

bidro ellers med kake til «bursdagsselskapet». 

Ravnefibel fra Merovingertid, ca. år 
600-700, funnet i Verdal. 
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Vi må også ta med at vi fra tid til annen får henvendelser om lokalhistoriske forhold, både gjenstander 

og hendelser, som vi dessverre ikke har hatt kapasitet til å engasjere oss i. 

Tilsendt lokalhistorisk dokumentasjon 

Oddvar Molde, utflytta verdaling som bor i 

Stavanger, sendte oss et eksemplar av sin 

«minnebok»: «Jeg husker så mangt» hvor han 

skriver godt og interessant om sin oppvekst i 

Verdal på 1950-tallet. Boka vil etter hvert bli å 

finne på biblioteket. 

Johan Solheim, tidligere leder for Nord-

Trøndelag historielag og som har familie med 

røtter i Kjesbua har overlatt til oss et album med 

gamle bilder.  

Fra familien til Kjell Minsaas har vi mottatt et 

album med dias, hovedsakelig fra restaureringsarbeidene ved De verdalske befestninger. Noen av 

bildene dukker kanskje opp på Verdalsbilder.no. 

 

Høringsinstans 

Fra tid til annen blir Historielaget også benyttet som høringsinstans av Verdal kommune i saker som 

kan berøre lokalhistoriske forhold. Det er ikke alle saker det er aktuelt for et historielag å ha noen 

mening om. Vi valgte likevel å uttale oss om planene for ny E6 gjennom bygda. Vi tilkjennegav frykt for 

at det nye veganlegget kan komme i konflikt med krigskirkegården på Ørmelen, og anmodet om at det 

blir tatt nødvendig hensyn til verdien av gravplassen, slik at stedet ikke blir ødelagt eller forringet. 

Andre formål vi har brukt penger på 

Vi har brukt ca. 45.000 kr til å trykke opp et nytt opplag av rasheftet. Heftet om Verdalsraset ble 

opprinnelig laget i forbindelse med 100-årsminnet for raset i 1993 og var nå utsolgt.  

Og så har vi kjøpt oss uniformer. Når lagets medlemmer er ute og selger årbøker, står på stand på 

Øras dager osv., er det greit at det vises godt hvem vi er og hvor vi kommer fra. Derfor har vi gått til 

anskaffelse av noen fleece-vester med laget navn og logo på.  

 

Samarbeid  

Vi har- som i «alle år» tidligere et godt samarbeid med Verdal Bibliotek. Her holder vi de fleste 

styremøtene. Flere av utvalgene og andre arbeidsgrupper i laget nyter også godt av bibliotekets velvilje 

med å stille gratis møtelokaler til disposisjon. 

Vi har ellers også et godt samarbeid med Levanger fotomuseum, og vi får bruke bilder fra deres 

samlinger (som omfatter både Bjerkan og Olga Andersson) vederlagsfritt i historielagssammenheng. 

Det er vi veldig takknemlig for. Mye spennende og verdifull lokalhistorie er lagret der. Museet har 

forøvrig gitt uttrykk for at de gjerne ser at flere verdalinger kunne hjelpe til med å identifisere bilder og 

personer på bildene i samlingene. 

Sammen med det enorme tilfanget av historiske bilder som Helgådalsnytt sitt billedarkiv og 

verdalsbilder.no kan tilby oss, har vi her i bygda en tilgang på historiske bilder som mange historielag 

kan misunne oss. 

 

 

Fra utvalgene 
 

Årbokredaksjonen. 
  
Redaksjonen fikk også i 2019 inn rikelig med godt stoff til årboka, i tillegg til de artiklene som lå over 

fra 2018. Også i 2019 endte vi opp med så mye godt stoff at det ble flere lange artikler og noen kortere 

som må vente til boka i 2020.  
I løpet av 2019 fikk vi tilgang til avskrift av to svært gamle bøker / tidsskrifter med mye interessant 

stoff om Verdal og verdalinger. Den ene har vært i historielagets eie helt siden 1953, men fordi boka er 
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håndskrevet med til dels vanskelig gotisk skrift, og delvis på latin, har den blitt liggende ubrukt helt til 
nå. Boka (Petri Krogii Vita), som i sin tid ble gitt til 

historielaget av direktør ved Helge-Rein-By Brug, Johan 
Bernhard Getz, ble i 2018/2019 avskrevet av Kari Aalberg og 

avskriften gjennomgått av Kjetil Dillan. Et betydelig utdrag av 

teksten ble tatt med i årboka i original språkføring, 
setningsoppbygging og ortografi. I tillegg fikk vi via Tor Ole 

Ree og Kjetil Dillan tilgang til stoff om Verdal fra to 
populærvitenskapelige hefter fra 1804, Trondhiemske 

Blandinger. Også fra disse valgte redaksjonen å ta med deler 

av innholdet med datidens skrivemåte og 
setningsoppbygging.  

Årbokredaksjonen har i 2019 hatt ti møter, ni av dem på 
biblioteket og et møte ved Sats & Trykk Verdal. 

Redaksjonsmedlemmene har dessuten hatt stadig kontakt via 
e-post. Da årboka var ferdig, inviterte vi til den tradisjonelle 

pressefrokosten på Verdal hotell den 13. november, og om 

kvelden var alle bidragsytere til årets bok og en del andre 
gjester invitert til bokslepp ved SNK. Årboka fikk god omtale 

både i Innherred og i Trønder-Avisa. Under Jul igjen ved SNK 
var årbokredaksjonen som vanlig på plass med egen stand 

hvor årets årbok og enkelte eldre publikasjoner ble solgt.   

Årboka ble også i 2019 produsert av Sats & Trykk Verdal ved Bjørnar Myhre, og samarbeidet med han 
har fungert godt. Som vanlig fikk vi også i 2019 all den hjelp vi ba om av Verdalsbilder.  

  

Salgsnemnda. 
 

Vi har deltatt på Øras dager i 2019. Brukbart besøk på vår stand. 

Vi har trykket nytt opplag av «Verdalsraset 1893» til en kostnad av 45000,-. Inntektene av dette 

forventes å komme fra 2020 og framover. 

Salg av årets Årbok gikk som året før og omtrent på budsjett. 

Totalt ble årets salg kr. 275.000,- som gir et underskudd på kr. 58000,-. 

Lagets medlemmer er meget villig til å bidra til salg av våre publikasjoner og det er problemfritt å finne 

villige medlemmer til å bemanne stands for boksalget. 

Årbokredaksjonens medlemmer deltok også i år på «Jul igjen» på Stiklestad. Dette gir god 

markedsføring av laget og det selges et akseptabelt antall publikasjoner. Takk til redaksjonen for nyttig 

bidrag til å markedsføre historielaget. 

Historielaget har nå registrert oss i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Dette innebærer bl.a. at vi kan 

motta grasrotandel fra de som tipper i Norsk tipping. 

Salgsnemda vil arbeide for å finne andre/nye kanaler for salg av våre publikasjoner. 

 
Slektsutvalget. 

 
Utvalget har hatt flere møter med planlegging av kurs og Slektskafé. På noen møter deltok også Einar 

Johannesen og Joar Nessemo i planleggingen av kurs i slektsforskning. 
Det ble holdt 15 timers kurs i slektsforskning over 5 kvelder. Det var 7 deltagere. 

Tema i kurset:  
1.  Hvordan komme i gang med slektsforskning.  

Søke i digitalarkivet. 

2.  Navnetradisjoner.  
Hvordan ta vare på opplysningene, navnetradisjoner.  

Kildekritikk.  
3. Lokale kilder på biblioteket.  

Hva er primærkilder og hva er avskrifter.  

4. Verdalsbilder.  
Utvandring.  
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Nettsteder.  
5. Andre nyttige kilder og nettsteder. 

 
Kursdeltagerne uttrykte at de hadde lært mye, og var fornøyd med kurset. Flere sa de kunne tenke seg 

å fortsette på neste kurs. 

 
Det ble arrangert «Slektskafe» på biblioteket 3 lørdager. Det var forskjellige folk som kom hver gang. 

 
Tur til Dora ble diskutert, men ikke funnet formen på hvordan arrangere en slik tur. 

Informasjon om aktivitetene ble kunngjort med flere annonser i Innherred. Biblioteket bidro også med 

plakater og informasjon på sin Facebook side. 
Facebook siden for «Slektskafé» fikk mange følgere, og informasjon om aktivitetene lå på Historielagets 

Facebook side og nettside. 
 

Planer for 2020: Nye kurs i slektsforskning. 3 kvelder med drop in begynnerkurs i bibliotekets 
åpningstid, start 19. mars. 9 timers kurs over 3 kvelder med slektsforskning etter påske. 

Få til en pool av interesserte som kan at imot henvendelser fra folk som spør om hjelp til å finne 

spesielle steder eller slekts spørsmål. 

 

Turutvalget. 
 

Det har dessverre ikke vert arrangert noen turer i 2019. Oppsatt tur til Frøa og Huså gruver måtte gå ut 

på grunn av liten påmelding. Kun 8 stk. Tur til Grensvollen ble avlyst på grunn av utskifting av vegbru i 

Nordkleiva. Ny tur til Grensvollen er tenkt gjennomført høsten 2020. Tur til Flysetra er tenkt 

gjennomført i St. Hans-tider hvor Tor Martin Nordtømme har sagt seg villig til å guide. 

 

Minnesmerkeutvalget. 
 

Også årets innsats i Minnesmerkeutvalget har i stor grad dreid seg om å bistå Verdalkommune, 

kulturtjenesten med ny skiltplan for Jamtlandsvegen. Statens vegvesen har under arbeid en ny skiltplan 

for hele Jamtlandsvegen. Denne skal framheve severdigheter, kulturminner, opplevelser og 

utfartsområder langs vegen. Statens vegvesen har ansvaret og kostnadene for prosjektet som er 

stipulert til kr 1,5 mill.kr. Kommunen har tatt ansvaret for videre oppfølging med skilting fra 

Jamtlandsvegen og ut til severdighetene. Her er det bevilget penger fra Gjensidigestiftelsen og 

fylkeskommunen.  

Minnesmerkeutvalgets innsats har gått på å utforme teksten på skiltene. Her har vi hatt stor nytte av 

tidligere arbeider av Svein Guddingsmo som i eget hefte har gitt en meget god beskrivelse av 

minnesmerkene langs Jamtlandsvegen. Med lokalkunnskapen til bl.a. 

Roald Veimo og Kjetil Dillan i tillegg, blir en reise langs Jamtlandsvegen 

en historisk attraksjon. 

Før ... … og etter! 
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I Verdal er det ca. 30 minnesmerker spredt ut over hele 

kommunen. 13 av disse er knyttet til striden mellom Norge og 

Sverige gjennom 400 år. Disse er i hovedsak plassert langs 

Jamtlandsvegen. 4 minnesmerker er reist i forbindelse med 2. 

verdenskrig. 6 minnesmerker er knyttet til Verdalselva og ras-

problematikk. 

Ansvar for oppfølging av minnesmerkene er spredt på flere aktører. 

Kommunen har hovedansvaret og følger opp med vedlikehold av 

de store anlegg som Moparken, Russergravene og 

rasminnesmerkene i Lysthaugen og Jermstad.  

Historielagets minnesmerkeutvalg tar i enkelte tilfeller på seg rollen 

som både pådriver og «gnagsår» der vi ser at det bør gjøres en 

innsats. I fjor vår var f.eks. Kulturtjenesten ute sammen med 

skoleelever på sommerjobb og ryddet ved rasteplassen og 

minnesmerkene ved St. Olavs bru. Dette skjedde etter litt 

«påtrykk» fra historielaget. 

 

Metallsøkerutvalget. 
 

Under årsmøtet i fjor ble følgende vedtak fattet:  

Årsmøtet i Verdal historielag oppretter et eget «metallsøkerutvalg» 

på 4 medlemmer, og styret gis fullmakt til å utnevne et 

interimsstyre for første arbeidsåret. Leder for utvalget møter i historielagets styre på linje med de andre 

utvalgslederne. Instruks/retningslinjer utarbeides av interimsstyret i samråd med historielagets styre. 

På første styremøte ble følgende valgt som interimsstyre:  

Ronny A. Holberg, leder  

Geir Strøm  

Trygve Nordahl 

Kjetil Dillan 

De foreslåtte medlemmene ble enstemmig satt inn i utvalget fram til neste årsmøte. Da velges 

medlemmene av årsmøtet. 

I juni ba Ronny seg fritatt fra ledervervet og Trygve Nordal overtok som leder for utvalget da Ronny 

ikke fant tid til å lede utvalget på grunn av andre verv.  

Metallsøkergruppa i Verdal historielag arrangerte søndag 13. oktober et fellessøk for metallsøkere på 

Leklem gård. Der møttes både ferske og mer «drevne» metallsøkere i alle aldre til søking og deling av 

erfaringer. Der ble de blant annet funnet mynter, knapper og beltespenner fra 1700-1800 tallet. Det ble 

også funnet forskjellige vektlodd som ble innlevert til fylkesarkeologen for datering. Metallsøkerutvalget 

håper på å kunne arrangere flere slike fellessøk i 2020. 

I oktober hadde Historielaget i samarbeid med SNK, temakveld med Metallsøking i serien 

«Gjenstandene forteller» der «Metalldetektor-brødrene» fra Stjørdal hadde foredrag om sitt store 

bronsealder-funn i Hegra, og vårt mest ivrige medlem, Anders Svendsen Fortun viste og fortalte om 

sine funn i Verdal, sammen med fylkesarkeolog Lars Forseth. 30 november 2019 var det et større 

oppslag i lokalavisa om Anders sine funn, som etter hvert begynner å bli bemerkelsesverdige. 

 

Web- og digitaliseringsutvalg. 
 

Vi kan starte med å si: TTT - Ting Tar Tid. 
Det jobbes fortsatt med å finne/skape en framtidsrettet løsning for Verdalsbilder. Verdalsbilder 

inneholder flere databaser som må bygges på nytt, etter en ny mal, som ikke bare er å lage. Alt skal 
fungere og samhandle. Parallelt med dette, og på samme lest, er det ønskelig å etablere 

Verdalsleksikonet der «alt» som har skjedd i Verdal skal samles – i kortform. Et «levende» leksikon om 

Verdal. Det ble gjort et framstøt mot datamiljøet på NTNU for å få hjelp derfra, men oppgaven var 
tydeligvis ikke interessant nok, så det gikk i vasken.  

Kristoffer Haugen Størseth, Bjørn 
Andreas Gresdahl, Even Mattias 

Gausen Røset. 
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I forbindelse med arbeidet med dette, var vi sammen med Marian Lyngsaunet fra kulturetaten på 
kommunen den 25/11-2019 på en befaring hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Det var et forsøk på å 

få solgt oss inn som et pilotprosjekt for bevaring av Audiovisuelt materiale for ettertiden. Utsiktene til 
synes å være relativt små på den måten at VI kan dra nytte av det utover å få tilgang til teknikk og 

knowhow fra NB.  

Vi har i løpet av året fått digitalisert en del analogt lyd og filmmateriale. Vi kan nevne spesielt 3-4 
intervju med John Nelius Suul, gårdbruker i Sulstua, og en forteller av «guds nåde» som Trond 

Okkenhaug beskriver ham i sine notater, dukket opp på kassett, som er blitt digitalisert og renset 
lydmessig.  

Vi ble forespurt om vi kunne være til stede på markeringen av fødselsdagen til Bjarne Slapgard på 

biblioteket og gjøre videoopptak av markeringen, der Bjarnes datter Gunnveig Slapgard Lein var til 
stede og fortalte om sin far.  

Vi deltar også i en gruppe som jobber med gamle kart fra kommunen.  
I fjor høst ble Innherreds folkeblad (fra april 1951) og Levangeravisa (fra okt. 1953) lagt ut på nett fra 

Nasjonalbiblioteket, til vår store glede. Riktignok mangler årgangen for 1982 for Verdalingen, men vi får 
håpe den dukker opp om ikke altfor lenge. To enorme historiske kilder!  

I fjor høst ble historielaget medlem av Facebook, som er en rask og effektiv kommunikasjons-plattform, 

der vi raskt kan nå ut til våre medlemmer med informasjon om «dette og hint», men det forutsetter 
selvfølgelig at også de som skal nås er medlem av FB. 

 

 
Hengesmykker i Jellingstil, funnet i Verdal. 
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3. Regnskap  

Resultatregnskap 
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Balanse 
    

    
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

    

    

    

   

    

 

 
 
 
4. Arbeidsplan 2020 

 
I tillegg til «daglig drift» av laget som består av: 

Lage årbok og selge den. 
Vi skal også i år delta på Øras dager.  

- Vi bør tenke på om vi skal ha flere aktiviteter der enn boksalg. Kanskje kan metallsøkerne eller 

slektsutvalget bidra med noe ...? 
- Vi tar sikte på å vise Samvirkefilmen igjen på Øras dag. 
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Utgi boka «Etterkrigstid i Verdal», den presenteres på onsdagstreff på SNK den 6. mai 2020.  
Markere fredsjubileum i samarbeid med Verdal kommune – kulturtjenesten. 

Delta på «Vukudåggån». (Boksalg, slektsgranskning, metallsøking - eller rett og slett bare en 
«lokalhistorisk kafé.) 

Stille oss til disposisjon til å bemanne krigsutstillingen på SNK noen dager i sommer også. 

Arrangere slektskurs og slektskafé.  
Arrangere historiske turer. 

Delta på «Jul igjen» på Stiklestad med ny årbok.  
Vurdere flere medlemsaktiviteter så som medlemsmøter etc. 

Fortløpende håndtere saker som dukker opp i løpet av året. 
 

 

Skålspenne fra Merovingertid, ca. 600-700 evt. funnet i Verdal 
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5. Budsjett 2020  

Ktonr Kontonavn Budsjett   
RESULTATREGNSKAP    
     
 Driftsinntekter    
3009 Salg årets årbok 150 000   
3010 Salg av eldre årbøker 5 000   
3011 Salg De Verdalske Befestninger 1 500   
3012 Salg andre skrifter 15 000   
3013 Innkrevd porto forhåndssalg 5 000   
3014 Medlemskontingent 55 000   
3015 Kursavgift 0   
3016 Salg Krig okkupasjon motstand 0   
3017 Refusjon MVA 18 000   
3018 Salg jubileumsbok Jamtlandsvegen 5 000   
3019 Fakturert porto/frakt 1 500   
3020 Sponsorer/gaver 0   
3022 Salg OS Haugdal Tidsbilder 1 000   
3023 Salg Vera Kirke 100 år 1 000   
3024 Salg Karolinernes felttog 5 000   
3025 Salg Da klokka klang 10 000   
3026 Salg "Etterkrigstid" 120 000   
 Sum Driftsinntekter 393 000   
     
 Driftskostnader    
6800 Kontorrekvisita -5 000   
6806 Bidrag film Verdal Samvirkelag 0   
6808 Trykking rashefte 0   
6809 Trykking Karolinernes felttog 0   
6810 Trykking årbok -110 000   
6811 Trykking "Etterkrigstid" -145 000   
6815 Regnskapsførsel/hjemmeside -20 000   
6817 Produksjon Da klokka klang 0   
6820 Sponsing Andre lag/foreninger 0   
6821 Styremøter -3 000   
6822 Årsmøte -15 000   
6823 Turutvalget -4 000   
6825 Slektsutvalget  -10 000   
6826 Minnesmerkeutvalget  -1 000   
6827 Årbokredaksjonen -10 000   
6828 Salgsnemnda  -2 000   
6829 Metallsøkerutvalget -2 000   
6830 Andre arrangementer -2 000   
6831 Porto -15 000   
6833 Kontingenter -15 000   
6835 Forsikringspremier -2 000   
6836 Diverse: gaver, blomster mv.. -1 500   
6839 Andre utgifter -3 000   
 Sum Driftskostnader -365 500   
     
DRIFTSRESULTAT 27 500   
     
 Finansposter    
8050 Renteinntekter 8 000   
8150 Renteutgifter/gebyrer -500   
 Sum Finansposter 7 500   
     
RESULTAT FØR SKATTER 35 000   
 Sum Skatter og årsdisp 0   
     
ÅRSRESULTAT 35 000   
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6. Valg 2020 
Valg 2020 

   

Etter valget i 2019 Innstilling til årsmøte 2020 Valgresultat 2020 

Styret: 

Leder Roald Veimo Gjenvalg for 1 år.  

Guri F. Raaen Ny for 1 år: Tor Martin Nordtømme  

Kasserer Alf Grønskag Gjenvalg for 2 år.  

Sekretær Kjetil Dillan Ikke på valg.  

Styremedlem Lene Engløkk Ikke på valg.  

Varamedlemmer: 

Steinar Storhaug Gjenvalg for 1 år.  

Geir Tore Mæhle Ny for 1 år: Kari Woll  

   

Årbokredaksjonen: 

Leder Ove Haugrud Ikke på valg.  

Toril Hjelde Gjenvalg for 2 år.  

Ole Chr. Nevermo Gjenvalg for 2 år.  

Svein Arne Flyum Ikke på valg.  

Gudrun Kvålen Veimo Ny for 2 år: Guri F. Raaen  

   

Salgsnemnda: 

Leder Alf Grønskag Ny for 2 år: Frode Aksnes  

Olav Georg Bjørklund Ny for 2 år: Knut G. Brenne  

Frode Aksnes Ikke på valg.  

Roar Kvernmo Ikke på valg.  

   

Slektsutvalget:  

Leder Oddbjørg Grønn Gjenvalg for 2 år.  

Magne Varslot Ikke på valg.  

Sissel Green Ikke på valg.  

Johannes Rosvold Ikke på valg.  

Kjell Aarstad Ikke på valg.  

   

Turutvalget: 

Leder Odd Bjørn Wekre Ikke på valg.  

Anne Mari Slottemo Ny for 2 år: Bård Kulstad  

Asgeir Lund Ikke på valg.  

Kjell Eggen Ikke på valg.  

   

Minnesmerkeutvalget:  

Leder Rudolf Holmvik Gjenvalg for 2 år.   

Roald Veimo Gjenvalg for 2 år.  

Stig Bjørsmo Ikke på valg.  

Olav Nyberg Ikke på valg.  

Svein Guddingsmo Ny for 2 år: Sturla Bjartnes  

Ronald Inndal Gjenvalg for 2 år.  

 Ny for 2 år: Kjetil Dillan  

   

Metallsøkerutvalg   

Interimsstyre  Leder for 2 år: Trygve Nordal  

 1 år: Ronny Andre Holberg  

 2 år: Geir Strøm  

 2 år: Anders S. Fortun  

 1 år: Kjetil Dillan  



15 
 

 

Web og digitaliseringutvalg: 

Redaktør Kjetil Dillan Gjenvalg for 2 år.   

Jon Holmlimo Gjenvalg for 2 år.  

Ronald Inndal Ikke på valg.  

Ole Morten Larsen Ikke på valg.  

   

Utsendinger til årsmøtet for stiftelsen Stiklestad Museum: 

Solveig Ness Gjenvalg for 2 år.  

John Baglo Gjenvalg for 2 år.  

Ingvald Lein Gjenvalg for 2 år.  

Karl Støa Gjenvalg for 2 år.  

Ronald Inndal Ikke på valg.   

Marit Aasan Ikke på valg.  

Melvin Ness Ikke på valg.  

Else Forbregd Ikke på valg.  

   

Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum: 

Ingvald Lein Gjenvalg for 2 år.  

Jon Holmlimo Ikke på valg.  

Gunnar Grindberg Gjenvalg for 2 år.  

  

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 Ness Gjenvalg for 2 år.  

Gunnar Grindberg Ikke på valg.  

   

Valgnemnd: 

Annbjørg Støa 1 år igjen  

Per Steinar Raaen 2 år igjen  

 Ny velges av årsmøte for 3 år.  

 

 

7. Innkomne forslag. 
 

Det er innkommet to forslag til årsmøtet. 

Legges frem av møteleder. 
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