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Årsmøte 2017 
Stiklestad Nasjonale kultursenter. 

Onsdag 15. mars. 
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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 2016.  
3. Regnskap for 2016. 
4. Budsjett for 2017. 
5. Valg for 2016. 
6. Eventuelt innkomne saker 
  
 

 
 
Etter årsmøtet hyggelig 
samvær.  
 
Program:  
«På skattejakt i arkivene» 
ved Tine Berg Floater – 
utflytta verdaling og 
underdirektør i Riksarkivet. 
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2. Årsmelding 2015: 
2.1 Generelt 
Det er utvalgene i laget som utgjør de søylene som bærer historielagets arbeid med å avdekke, ta 
vare på og formidle bygdas lokale historie. Medlemmene i utvalgene har også i år lagt ned et stort 
arbeid for å få gitt ut årbok, arrangert slektsgranskingskurs, tatt oss med til flere interessante turmål, 
registrert stedsnavn og restaurert gammel svart/hvit-film om bygda osv. En viktig del av historielagets 
arbeid er også å støtte opp under initiativ og ideer som kommer fra den forholdsvis mangslungne 
lokalhistoriske aktiviteten blant lagets om lag 400 medlemmer. 
 
2.2 Organisasjon. 
Styret: 
Leder Roald Veimo 
Nestleder Annbjørg Støa 
Kasserer Alf Grønskag 
Sekretær Kjetil Dillan 
Styremedlem Else Forbregd 
Varamedlemmer 
Sigrun Dahl Storholmen 
Kjell Johan Braarud 
 
Årbokredaksjon: 
Leder Jostein Holmen      
Toril Hjelde  
Tore Laksholm 
Ove Haugrud 
Gudrun Kvålen Veimo           
 
Salgsnemda: 
Leder Alf Grønskag  
Olav Georg Bjørklund    
Jørgen Thome 
Roar Kvernmo 
 
Slektsutvalget: 
Leder Just Roar Wohlen              
Tore Rønning 
Karl Støa                                      
Magne Aarstadvold 
Oddbjørg Grønn 
 
Turutvalget: 
Leder Johannes Overmo           
Anne Mari Slottemo                     
Eystein Ness                                 
Ivar Lerfald 
 
Stadnavnutvalg: 
Leder Turid Aunøien Rein 
Olav Valstad 
Ole Morten Larsen 
Varamedlem: 
Svein Arnt Eklo 
 
Minnesmerkeutvalg: 
Leder Rudolf Holmvik 
Roald Veimo 
Johannes Overmo 

Olav Nyberg 
Svein Guddingsmo 
Ronald Inndal 
 
Webutvalg: 
Redaktør Kjetil Dillan 
Jon Holmlimo 
Ronald Inndal 
 
Utsendinger til årsmøtet for 
stiftelsen Stiklestad Museum: 
Solveig Ness 
John Baglo 
Ingvald Lein 
Karl Støa 
Ronald Inndal 
Johannes Overmo 
Melvin Ness 
Else Forbregd 
 
Samarbeidsutvalg for Stiklestad 
Museum: 
Ingvald Lein 
Jon Holmlimo 
Gunnar Grindberg 
 
Utsendinger til Nord-Trøndelag 
Historielags årsmøte: 
Styreleder Roald Veimo 
Jostein Holmen, Årbokredaksjon  
Alf Grønskag, Salgsnemnda 
Just Roar Wohlen, Slektsutvalg 
Johannes Overmo, Turutvalg 
Varautsendinger: 
Turid Aunøien Rein. Stadnavnutv 
Rudolf Holmvik. Minnesmerkeutvalg 
Kjetil Dillan. Webutvalg. 
. 
Revisorer: 
Odd Musum 
Gunnar Grindberg 
 
Valgnemd: 
Oddbjørg Grønn 
Knut Einar Steinsli 
Arne Østraat 
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2.3 Styrets virksomhet. 
 
Det nye styret hadde sitt første og konstituerende møte den 1. mars.  Styret har hatt til sammen 5 
styremøter i 2016 og behandlet 39 saker. Møtene holdes vanligvis på Verdal bibliotek (takk til dem), 
mens årets «sommermøte» ble holdt i Mastu på Veimo. 
 
Historielaget har bevilget kr. 20. 000 til Jon Suul sitt prosjekt om Håndverkere i det nordenfjeldske 
gjennom 1000 år. Beløpet tas fra Hans Jøsaas minnefond og utbetales når prosjektet er blitt en 
realitet. 
 
Vi har fått innbundet de siste 500 eksemplarene av boka «Krig – okkupasjon - motstand». Denne boka 
ble opprinnelig gitt ut av Verdal kommune v/bygdeboknemda i 1987. Boka har lenge vært utsolgt. Et 
restopplag på ca. 500 eksemplarer som ikke var innbundet ble for en tid siden overgitt til 
Historielaget. Boka er nå tilgjengelig gjennom Historielagets salgsapparat og hos Woxholt Libris 
(bokhandelen på Gammelmeieriet) 
 
En redaksjonskomité bestående av Jon Holmlimo, Oddbjørn Nordseth, Roald Veimo, Sigrun Bakken, 
Svein Guddingsmo og Ronald Inndal jobber med prosjekt Etterkrigstid (1945 – 1960), som skal munne 
ut i ei bok som beskriver hvordan verdalssamfunnet kom i gang igjen etter andre verdenskrig. 
 
Vi hadde en omtale av Historielaget og bidro med opplysninger om turmålet Skogrøveren i 
Bedriftsidrettens «Ti på topp-hefte» for sesongen 2016.  
 
Årsmøte i Stiftelsen Stiklestad museum.  
Historielagets deltok på årsmøte i Stiftelsen Stiklestad museum 2. juni. Historielaget velger 
utsendinger til dette møtet som etter stiftelsesloven er et orienterende årsmøte som kun orienterer 
om hva styret for stiftelsen har vedtatt. Årsmøtet velger styre for stiftelsen. Rolf Vestvik har vært 
Historielagets mann i styret, med Torvald Okkenhaug som personlig vara. Begge hadde frasagt fra seg 
gjenvalg. Som nytt styremedlem fra Historielaget ble Rudolf Holmvik valgt, med Annbjørg Støa som 
personlig vararepresentant. På årsmøtet ble det etterlyst en bedre kontakt mellom historielaget og 
stiftelsen. Styret i Historielaget er av den oppfatning at vi som en forholdsvis stor «aktør» i Stiftelsen 
Stiklestad Museum, bør ha god kontakt med museets drivere og godt innblikk i det arbeidet som 
gjøres der. «Våre» representanter i styret for museet vil derfor arbeide for at dette ivaretas på best 
mulig måte. 
 
Historielaget ble invitert til å uttale seg i en begrenset høring til Kommuneplanen Verdal by 2016 -
2030. Den saken historielaget ble bedt om å uttale seg om, er knyttet til «Omfang av bevaringsverdig 
bebyggelse langs Nordgata». Omtalt bebyggelse ligger på nordre side av vegen. Historielaget er godt 
fornøyd med å bli tatt med som høringspart i spørsmål knyttet til byutvikling og ivaretakelse av eldre 
bebyggelse og andre kulturminner i kommunen. Tidligere ble dette interesseområde ivaretatt av Øras 
Vel. Etter opphør av denne foreningen, er det ellers ingen velforening som har som oppgave å 
målbære bymiljø – og historiske særinteresser på Verdalsøra. Historielaget ser det som positivt at 
Verdalsøra sentrum er i utvikling og at det skapes ny aktivitet. Det vil sannsynligvis bli overføring av 
flere arealer med bebyggelse fra 50 -70 åra i sentrum. Historielaget mener derfor at det bør 
igangsettes et planarbeid der det blir lagt vekt på utvikling av kvartalsplaner, gjerne i forlengelsen av 
Snøhetta sine vurderinger av Verdalsøra sentrum. 
 
Samarbeid med SNK om onsdagstreff mm. 
Historielaget tok kontakt med SNK med tanke på å revitalisere samarbeidet mellom kultursenteret og 
historielaget om «Onsdagstreff» og andre arrangementer.  Dette har så langt ført til at vi stod 
sammen om onsdagstreff om Jamtlandsvegen den 28. september. (Dette temaet har på mange måter 
tatt av. Det har blitt flere foredrag og guideturer med diverse lag og foreninger også i 2016). Den 25. 
januar i år samarbeidet vi med Malsådalens venner om onsdagstreff hvor gruvedrifta i Verdal var 
tema. Den siste delen av årets årsmøtet er også et onsdagstreff som er resultat av dette samarbeidet. 
Vi har en god dialog med SNK og ser fram til flere gode samarbeidsprosjekt i tida fremover. 
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Den nyrestaurerte Samvirkelagsfilmen fra 1938 ble en suksess. Arbeidet med filmen omtales annet 
sted i årsmeldinga men styret vil rette stor takk 
til Tor Haugmark og Kjetil Dillan for den jobben 
de har gjort med å gjøre filmen tilgjengelig. 
Takk også til Coop Midt-Norge, Verdal Kino og 
Nils Nordberg. 
 
Vi har satt ned komité som i samarbeid med 
Vera sokneråd arbeider med å få trykt opp boka 
«Vera kirke – bygdas midtpunkt i 100 år» i nytt 
opplag. Denne komitéen består av Johannes 
Overmo, Kjetil Dillan og Alf Grønskag fra 
historielaget og Arve Haldorsen fra Vera 
sokneråd. Det tas sikte på at boka skal foreligge 
i nytt opplag til sommeren når Veresspelet 
settes opp igjen. 
 
I 2017 er det 100 år siden gruveulykka i Malså 
hvor den svenske gruvearbeideren Carl Magni Pettersson mistet livet. Det lokalhistoriske miljøet i 
Helgådalen står for en innholdsrik og verdig markering av dette minnet. Historielaget har støttet opp 
om dette bl.a. med å ta initiativet til onsdagstreff om temaet, og ved å bevilge kr. 3000 til Malsådalens 
venner sitt plakatprosjekt i gruveområdet. 
 
Årsmøte i NT historielag. Johannes Overmo og Roald Veimo deltok på årsmøtet i Nord-Trøndelag 
Historielag som ble arrangert ved Mosviktunet. Per i dag velges det 4 utsendinger til dette årsmøtet, 
noe som kan anses for i meste laget. Styret foreslår derfor at vi velger to utsendinger og to 
varapersoner.  
 
Leder og leder for minnesmerkeutvalget deltok på seminar om «Monument, minne og makt» ved SNK 
i oktober. 
Olavsstøtta på Stiklestad er et av Verdals eldste minnesmerker. Den har vært gjenstand for til dels 
stor oppmerksomhet fra både lokale og sentrale myndighetspersoner i alle år. Monumentet og arealet 
om kring eies av Fortidsminneforeningen, men det er et nært samarbeid mellom eier og Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter om både vedlikehold og formidling. Seminaret bød på en rekke interessante 
foredrag som tok opp utfordringer knyttet til både bevaring av stedet, og formidling av historien. 
Det viser seg ellers at det fortsatt eksisterer en del usikkerhet omkring hva som egentlig skjedde 
omkring Olavsstøtta de kaotiske dagene våren 1945. Skulle støtta få stå, eller fjernes. Hvem bestemte 
til slutt at den skulle rives osv. Her er det grunnlag for mer forskning. 
Ellers er det interessant å observere at et tettere samarbeid mellom Historielaget og SNK også åpner 
for flere bidrag fra kultursenterets fagpersoner til vår årbok.  
 
 

2.4. Rapport fra underutvalgene 
 
2.4.1. Årbokredaksjonen. 
 
Året 2016 vart prega av debatten om kommunesamanslåing mellom Verdal og Levanger, og 
plassering av rådhuset var eit viktig debatt-tema før folkeavstemminga. For å løyse denne konflikten 
foreslo Trønder-Avisa den 1. april å plassere rådhuset for den nye Innherred kommune tvers over 
Rinnelva. Denne aprilspøken fann vi ut passa godt som omslagsbilde på årboka 2016. Sosiolog 
Oddveig Storstad har erfaring frå forsking om kor mykje kommunen betyr for identitetskjensla hos 
folk, så vi kontakta henne, noko som resulterte i ein interessant artikkel. Etter som filmen 
Birkebeinerne hadde premiere i 2016, tok vi kontakt med Olav Skevik med spørsmål om han kunne 
skrive om kven Vegar frå Verdal var. Vegar var ein sentral birkebeinerhøvding i Trøndelag da den 
unge Håkon Håkonsson vart frakta til Trøndelag. Han vart gift med Inga frå Varteig og vart såleis 
stefar til Håkon. Artikkelen til Skevik gir god innsikt i kven denne Vegar var.  
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Våren 2016 inviterte årbokredaksjonen til idé-dugnad for å få innspel på om formatet og lay-out av 
årboka burde endrast, for eksempel meir i tråd med årboka til Nord-Trøndelag historielag. 
Konklusjonen var at vi burde halde på formatet av boka, men at bildebruken kanskje kunne vere meir 
kreativ. Etter å ha bedt om pris og forslag til lay-out frå fleire aktørar i distriktet, aksepterte vi tilbodet 
frå Sats & Trykk Verdal.  
 
Stofftilgangen var god også i år, og vi fekk ei årbok med variert innhald og både lengre og kortare 
artiklar. Ikkje minst er vi glad for å få historier frå verdalingar som har opplevd etterkrigstida. I alt 
vart boka på 44 artiklar med godt over 200 bilda/illustrasjonar av 32 ulike forfattarar. Jon Holmlimo 
har også i år skrevi rapportar og tatt bilda av ulike arrangement i løpet av året. Verdalsbilder er ei 
uvurderleg kjelde når vi er på leiting etter bilda. Også Trønder-Avisa og avisa Innherred er til god 
hjelp når vi spør om å bruke bilda eller anna stoff. Vi har haldi oss til maksimalt 256 sider i årboka, så 
fleire artiklar må ligge over til neste år. 
 
I tillegg til årboka har årbokredaksjonen arbeidd for å få utgitt eit eige hefte med avisartiklar som 
lærar O. S. Haugdahl skreiv i perioden 1908-1930. Styret vedtok å trykke 400 eksemplar av heftet, og 
etter planen vil det vere 
ferdig våren 2017.    
Årbokredaksjonen har hatt 
ca. 15 møter i løpet av året, 
og dessutan hatt stadig 
kontakt via epost. Årboka 
vart levert til avtalt tid og 
vart først presentert på den 
tradisjonelle 
pressefrukosten 16. 
november. Same kvelden 
var alle forfattarane, styret, 
salgsnemnda, Verdalsbilder 
og Sats &Trykk Verdal  
invitert til bokslepp ved 
SNK. Der fekk vi også før-
premiere på Verdalsfilmen. 
Årboka fekk god omtale 
både i Innherred og i 
Trønder-Avisa. Under Jul 
igjen ved SNK var 
årbokredaksjonen som vanleg til stades med eigen stand.  
 
2.4.2. Salgsnemnda.  
 
Vi har deltatt på Øras dager i 2016. På tross av værproblem gikk dette som forventet med salg 
omtrent som året før. 
Salg av årets Årbok gikk som året før. Vi endret noe på tidspunktet for salg på Coop Ekstra/Mega uten 
at dette ser ut til å gjøre noen stor forskjell. Vi har mindre salg fra stand nå enn da vi var på Coop-
senteret. Dette ser ut til å kompenseres av bedre salg fra Woxholt. 
Totalt ble årets salg litt bedre enn forrige år, kr.135.000,-. 
Relansering av boka , Krig okkupasjon og motstand, har kostet ca. kr 60.000,- og har gitt et salg i de 
månedene den har vært tilgjengelig på ca. kr. 14.000,-. 
Høsten 2016 fikk vi et generøst tilbud fra Verdal Håndverk- og Industriforening om å få overta gratis  
restopplaget av en bok som de har laget om historien 1883-2016. 
Denne har vi takket ja til og vi lanserte den i forbindelse med salg av årets Årbok. 
Så langt har det blitt solgt bøker for ca 5.000,-. 
Salg av ”Jamtlandsvegen 150 år” har gått godt også i 2016, ca kr. 23.000,-. Kostnadene for nytt 
opplag, som kom i januar 2016 er på det nærmeste inndekket. 
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2.4.3 Slektsutvalget 
 
Slektsutvalgets årsmelding 2016. Slektsutvalget i Verdal Historielag har gjennomført følgende 
aktiviteter i året 2016.  
1. Utvalget har gjennomført 5 møter og behandlet 14 saker. 

1.1. Gjennomgang av evalueringsskjemaene fra slektskurset.  
1.2. Innkjøp av slekts- / bygdebøker.  
1.3. Aktivitetsplan for året.  
1.4. Gjennomgang av budsjett.  
1.5. Innkjøp av dataprogram.  
1.6. Forberedelse til nytt slektskurs.  

 
2. Slektskurs. Oppstart torsdag 6. oktober 2016 kl. 18.00 på Verdal Bibliotek, med 4 påfølgende 
torsdager + 1 kveld etter nærmere avtale, avslutning 24.11.2016. Meget gode tilbakemeldinger.  
 
3. Gjennomføring av slektskafé. Slektsutvalget gjennomførte 3 treff på biblioteket, lørdagene 12.03, 
23.04 og 19.11. Oppmøtene har variert fra i under 5 til ca. 20. Utvalget vil vurdere endringer av 
innholdet.  
 
4. Annet.  

4.1. Slektsutvalget deltok på Historielagets stand på Øra-dagene.  
4.2. Slektsutvalget deltok ved salg av Historielagets Årbok.  
4.3. Besvarelse av mail/brev fra personer som tror de har aner fra Verdal.  

 
5. Planer 2017. Bestemmes av det slektsutvalg som velges på årsmøtet i 2017 
 
2.4.4 Turutvalget 
 
Årets første tur ble arrangert onsdag 27. april til Sakshaug gamle kirke og Øyna, der det var 
kaffeservering. Var uheldig med været, regn og tåke. Aud Karin Holmern  var dyktig guide i gamle 
Sakshaug kirke. I alt 23 deltakere. 
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Årets andre tur gikk til Steinsvåttåberget, Visborgstøtta og Stene Skanse onsdag 4. mai. Privatbiler og 
deltakerne tok med seg en matbit, og da ble det ingen kostnad for den enkelte. Fint vær og 35 
deltakere. Ivar Lerfald og Kjetil Aarstad var dyktige guider. 
 
Søndag 29. mai var vi inviterte av Ogndal Historielag  til Gaulstad og Mokk gruver. Oppmøtet var på 
parkeringsplassen ved Verdal Rådhus kl. 09.30 for samkjøring til Mokk. Etter omvisningen oppe ved 
gruvene var det mat å få kjøpt på Mokk gård til en pris av kr. 200,-pr.person. 31 deltakere fra Verdal 
og vel 50 ogndalinger. Fint vær og en trivelig dag. Vi hadde med Festningsboka og Jamtlandsvegboka 
som vi delte ut til de som sto i 
spissen for arrangementet, 
leder i Ogndal Historielag 
Jorid Kjesbu, vertskapet på 
Mokk gård Kristin og Kjell 
Delbekk samt de som 
underholdt oppe ved gruvene 
Ellrun Ystad og Knut Jørgen 
Nonstad. Vi fikk også ei bok 
fra Ogndalingene, ei 
diktsamling av Arve 
Martinsen, som vokste opp på 
Sletta, nabogården til Mokk. 
 
Fjerde tur til Martin Fribergs 
samlinger, Nordenget 
Gårdsmuseum, i Markabygda,  
Levanger torsdag 23. juni 
(Sankthansaften) ble avlyst på 
grunn av liten påmelding. 
 
Ny fjerde tur 
var grauttur 
til vegenden 
ved Melaåsen 
i 
Skjækerdalen 
lørdag 3. 
september 
2016. Silregn 
og tåke. Ca. 
40 deltakere. 
Takk til 
Værdalsbruke
t for utlån av 
nøkkel og til 
Lars Grande 
for transport 
av bord og 
benker. På 
ettermiddage
n fikk vi se på 
nettet at et 
hus på 
Kulslivollen 
brant ned 
samme 
ettermiddag. 
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2.4.5 Stadnamnutvalget 
 
Dette året startet vi med å lære de nye medlemmet i dataprogrammet vi bruker. 
Høsten har gått og nå har Svein Arnt Eklo kjørt fra Vera og ned til Øra videre til Sul. Til samen har vi 
samlet inn over 9000 steder. 
Turid Rein holder på med nedskriving av hvilke gårder som er registrert så det ikke blir dobbeltført på 
kartet. 
Roksvåg holder på å legge inn nytt system på lokalhistorisk kart. Dette skal prøves ut og komme 
tilgjengelig for alle. 
 
 
2.4.6 Minnesmerkeutvalget 
 
Med nyvalgt leder i utvalget var det riktig å starte året med en statusgjennomgang og en plan for året 
2016. Det var betryggende å møte en særdeles kompetent gruppe historielagsveteraner som hadde 
full oversikt over utvalgets oppgaver og utfordringer.  
Utvalget ble enig om å foreta en befaring på 
alle minnesmerkene i bygda. 
De fleste av minnesmerkene ligger langs 
Jamtlandsvegen og det var naturlig at 
utvalgets første befaringsdag ble viet det 
søndre dalføre. Svein Guddingsmo og flere 
andre utvalgsmedlemmer, har stått for 
utarbeidelsen av heftet «Bautaer og 
minnesmerker langs gamle ferdelsleier», og 
alle minnesmerkene langs Fv72 var omtalt i 
dette heftet.  Dette heftet som delvis er 
gjengitt på lagets hjemmeside, gir en veldig 
god oversikt over minnesteinene  med en 
kort historikk. Utvalget var spesielt 
oppmerksom på  minnesmerker som trengte  
ettersyn og vedlikehold. Befaringen viste en 
gjennomgående god standard på de fleste 
minnesmerkene. Spesielt  var det en 
hyggelig observasjon at vedlikeholdet  var 
godt ivaretatt av grunneiere med 
minnesmerker i tilknytning  til sine 
gårdstun. Verdal rotaryklubb har i året som 
har gått gjennomført en omfattende 
rehabilitering av anlegget rundt Ols-kjelda . 
Dette anlegget framstår nå i god stand og 
er blitt en attraksjon.Minnesmerkeutvalget 
har bidratt med tekst på INFO -tavlen ved 
anlegget. 
Befaringa på det nordre dalføret hadde 
Stiklestad som utgangspunkt. Olavsstøtte 
har sin egen historie som nå blir viet stor 
oppmerksomhet i tiden som kommer. 
Regner med at historielaget blir delaktig i 
denne prosessen.  
 
Var på Rasminnesmerket i Jermstad og 
kunne registrere at også dette anlegget i 
likhet med anlegget på Lysthaugen, var i 
god stand.  Bureiserminnesmerket nede i 
Raset var også ivaretatt på en god måte. 
Innom kirkegården i Vuku og videre til 
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Røesgrenda der vi fikk en god orientering fra Johannes både omkring minnesmerket for skoleulykka 
og rasminnesmerket. 
 
Busetsteinen på Holmlibakkan er et minnesmerke over en som kom dit på 1830 tallet og er opphavet 
til Holmlislekta.  Et ukjent minnesmerke for mange er initialene til steinmurene som i1898 bygget 
muren i Skansbakken. 
 
Innom Granfosshuset der informasjonstavla som omhandlet Elnes Skanse nå hadde kommet på plass. 
Turen endte i Skjækerfossen der vi så på  minnestøtta for grenselosene under krigen. 
 
Etter disse to befaringsdagene kan minnesmerkeutvalget konkludere med at vi har mange viktige 
minnesmerker som det er en stor oppgave å ta vare på for framtiden. Selv om det aller meste ser bra 
ut er det viktig å holde fokus på vedlikehold og periodisk rehabilitering etter behov. 
Det  er forskjellig hvordan vedlikeholdet blir organisert og tatt vare på . Utvalget tar sikte på et møte 
med kommunen der vi kan drøfte  et formalisert samarbeid omkring ivaretakelse av minnesmerkene i 
bygda. 
 
 
2.4.7. Webutvalget 
 
Foruten ordinært vedlikehold av hjemmesidene til historielaget, som utføres fra Oslo på eminent vis av 
Kurt Evert Stenbakk, så er så godt som vært eneste gjøremål i laget dokumentert av Jon Holmlimo, 
enten som avisartikkel i Trønderavisa, eller kommet ut i digital form på hjemmesidene våre, eller 
oftest begge deler!  
 
Tidlig på året ble det sluttført et storarbeid med å lenke opp artiklene i dataoversikten med de 
skannede bøkene som befinner seg på Nasjonalbilioteket. Ved slutten av året ble det oppdaget at 
disse lenkene var "døde". Årsaken var at det var brukt lenker som ikke var permanente. NB hadde 
gått over til et nytt katalogsystem, de skiftet fra "Bibsys" til "Alma" og bøkene fikk således nytt 
adressesystem. Jobben med å lenke sammen register og bøker måtte således utføres på nytt, og skal 
nå være i orden.  
Dette komplette registeret med innebygde lenker finnes på våre hjemmesider http://www.verdal-
historielag.no/publikasjoner/publikasjoner.xls.  
Årboka fra 1987 som lenge var savnet hos Nasjonalbiblioteket er nå kommet på plass og kan leses på 
nett.  
 
I løpet av året er det blitt jobbet 
med å få sluttført arbeidet med å 
få kommentarlyd på Verdalsfilmen 
fra 1939. Den er 
bearbeidet/pusset digitalt, og 
kommentarene blir lest av 
verdalingen Nils Nordberg. 
Nypremiere for filmen var lørdag 
10. desember kl 12 på Verdal 
kino, med ekstra visning samme 
dag klokka 13.30. Ca 160 
mennesker så filmen.  
Jungeltelegrafen jobbet veldig 
godt med dette filmprosjektet, og 
det kom stadig nye forespørsler 
om flere visninger, så det ble 
bestemt en ny visning igjen 21. 
januar. Da var 
publikumstilstrømningen så stor at 
omkring 100 stk ikke fikk sett 
filmen. Igjen ble det bestemt en 
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ny visning, 4. mars.... 
 
Det er under veis oppdaget at det er enkelte feil opplysninger som kommer frem i filmen, disse skal 
korrigeres i løpet av kort tid slik at all kommentar blir korrekt. Og filmen vil ikke få flere visninger før 
den er rettet opp.  
 
Det er også jobbet med å få oppdatert et kart over setervoller i Verdal. Det samles inn litt 
kildemateriale fra flere steder, og det er ønskelig med litt hjelp utenfra med å skaffe frem nøyaktige 
GPS-posisjoner for samtlige 185 voller i kommunen, og kanskje slåttenger.  
 
3. Regnskap 2016 
 
4. Budsjett 2017 
 
 
 
De siste årene har det vist seg at de kommer nye ”prosjekter” i budsjettåret som det ikke 
lar seg gjøre å budsjettere. 
I 2016 tok styret initiativ til å innbinde restopplaget av Krig Okkupasjon og Motstand. 
Det er vist stor interesse for å kjøpe denne boka. 
Eksempel på slike uforutsette prosjekter som vi tror kommer i 2017 er: 
Utgivelse av skrift om ”etterkrigstid” som allerede er kommet et stykke på veg i 
planlegging. 
Bidrag til nytt opplag av ”Vera kirke 100 år”. Her arbeider et utvalg allerede med å skaffe 
sponsorer, men Historielaget tror at vi må stå for gjennomføringen. 
Medlemsmøter. 
Styret ber derfor om fullmakt til å disponere inntil kr. 100.000,- (ekslusive salgsinntekter) 
til slike prosjekter som ligger innenfor lagets formål. 

 
 
5. Valg 2017. 
 

Valgnemdas innstilling til valg i Verdal historielag 2017. 
 
Valgt på årsmøte i 2016 Innstilling Resultat 

Styret: 
Leder Roald Veimo.  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.  

Varamelemmer. 
Sigrun Dahl Storholmen. Gjenvalg for 1 år.  
Kjell Johan Braarud. Går ut.  

Karin Sandstad, ny for 1 år. 
 

 
Årbokredaksjonen: 

Leder Jostein Holmen.  Gjenvalg for 2 år.  
Toril Hjelde.  Ikke på Valg.  
Tore Laksholm.  Går ut.  

Ole Christian Nevermo, ny for 1 år. 
 

Ove Haugrud.  Gjenvalg for 2 år.  
Gudrun Kvålen Veimo.  Ikke på valg.  
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Salgsnemda: 

Leder Alf Grønskag.  Ikke på valg.  
Olav Georg Bjørklund.  Ikke på Valg.  
Jørgen Thome.  Gjenvalg for 2 år.  
Roar Kvernmo.  Gjenvalg for 2 år.  

 
Slektsutvalget: 

Leder Just Roar Wohlen.  Går ut.  
Oddbjørg Grønn, ny for 1 år. 

 

Tore Rønning.  Ikke på valg.  
Karl Støa.  Gjenvalg for 1 år.  
Magne Aarstadvold. Går ut.  

Steinulf Larsson, ny for 2 år. 
 

Oddbjørg Grønn. Går ut.  
Kåre Gåsvik, ny for 2 år. 

 

 
Turutvalget: 

Leder Johannes Overmo. Ikke på valg.  
Anne Mari Slottemo.  Ikke på valg.  
Eystein Ness.  Gjenvalg for 2 år.  
Ivar Lerfald.  Gjenvalg for 2 år.  

 
Stadnavnutvalg: 

Leder Turid Aunøien.  Ikke på Valg.  
Olav Valstad.  Gjenvalg for 2 år.  
Ole Morten Larsen.  Gjenvalg for 2 år.  
Svein Arnt Eklo.  Ikke på Valg.  

 
Minnesmerkeutvalg: 

Leder Rudolf Holmvik.  Ikke på valg.  
Roald Veimo.  Ikke på valg.  
Johannes Overmo.  Gjenvalg for 2 år.  
Olav Nyberg.  Gjenvalg for 2 år.  
Svein Guddingsmo.  Gjenvalg for 2 år.  
Ronald Inndal.  Ikke på valg.  

 
Webutvalg: 

Redaktør Kjetil Dillan.  Ikke på valg.  
Jon Holmlimo.  Ikke på valg.  
Ronald Inndal.  Gjenvalg for 2 år.  

 
Utsendinger til årsmøte for 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 for 2 år.  
Johannes Overmo.  Gjenvalg for 2 år.  
Melvin Ness.  Gjenvalg for 2 år.  
Else Forbregd.  Gjenvalg for 2 år.  

 
Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum. 

Ingvald Lein.  Ikke på valg.  
Jon Holmlimo.  Gjenvalg for 2 år.  
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Gunnar Grindberg.  Ikke på valg.  
 

Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte: 
Roald Veimo. Gjenvalg for 1 år.  
Johannes Overmo.  Gjenvalg for 1 år.  

Varautsendinger: 
Rudolf Holmvik.  Gjenvalg for 1 år.  
Kjetil Dillan.  Gjenvalg for 1 år.  

 
Revisorer. 

Odd Musum.  Ikke på valg.  
Gunnar Grindberg.  Gjenvalg for 2 år.  

 
Valgnemd: 

Knut Einar Steinsli.  1 år igjen.  
Arne Østraat. 2 år igjen.  
Oddbjørg Grønn.  Går ut.  

Ny for 3 år velges av årsmøtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


