ÅRSBERETNING FOR 2015 (legges fram på årsmøtet 28.10.2015)
1. Tillitsvalgte
Etter årsmøtet 22.10.2014 har historielaget hatt følgende tillitsvalgte:
Styret:
Jan Habberstad, leder
(valgt for 1 år)
Kari Grendahl Auran, kasserer
(valgt for 2 år)
Solveig Solem, nestleder
(1 års funksjonstid)
Ingeborg Øfsteng Bjørgum,
styremedlem (1 års funksjonstid)
Per Inge Hønnås, sekretær (valgt
for 2 år)
Vararepresentanter til styret:
Andreas Glimstad (valgt for 2 år)
Lene Strøm ( 1 års funksjonstid)

Valgkomite:
Gunn Bakken (1 års funksjonstid)
Randi Moxness (2 års funksjonstid)
Ingvald Sivertsen (valgt for 3 år)
Revisor:
John Hofstad Selnæs (valgt for 1
år)

Redaksjonskomite for årboka:
Knut L. Vik, redaktør
Nils Estenstad
Solveig Solem
Per-Solve Tretli
Randi Tvete Vik
Jan Breida
Sigurd Fjær

Æresmedlemmer:
Sigurd Fjær
Randi Moxness
Knut L. Vik

2. Medlemstall
Medlemstallet er fortsatt økende. Ved utgangen av årsmøteperioden har 469 betalt kontingent
for 2015. Antall registrerte medlemmer er 316 enkeltmedlemmer og 145 parmedlemsskap
(totalt 606). Dette er en økning på 100 medlemmer siste år.

3. Virksomhet i perioden
a) Styremøter: Det er avviklet 7 styremøter. 53 saker er behandlet.
b) Uttalelser: Historielaget har i flere omganger uttalt seg i navnesaker til Trondheim kommune.
c) Medlemsmøter:
1. 19.11 2014 BOKSLEPPET 2014 – Strinda vgs.
Vel 150 medl. var til stede da årbokredaktør Knut L. Vik presenterte boka. Flere av
forfatterne var også til stede. Før dette hadde Arne Espelund ledet allsang.
2. 29.11.2014. Moholt Bibliotek.
Finn Karlsen fra DIS orienterte om Trondheimsbasen og slektsgransking.
3. 28.01.2015. Strinda vgs.
Historiefortelleren Hans Olav Løkken kåserte om merkverdigheter i menneskers ulike
skjebner og hendelser.

4. 25.02.2015. Skipsmodelltanken.

5.

6.

7.

8.

9.

Orientering om virksomheten i anleggets første 75 år og om planene for Ocean Space
Center. Omvisning i museet. 60 deltakere (maksimalt antall)
18.03.2015. Strinda vgs.
Haldis Isachsen kåserte over temaet «En vandring i Trondheim før og nå med historikk
og bilder»
Også på dette møtet var ca.100 medlemmer til stede.
17.06.2015. Vårtur til Falstad, Falstadskogen, Tautra, Tautra Nonnekloster. Lokale guider.
Fullsatt 85 seters buss med Arnold Dalen som inspirerende og kunnskapsrik guide
underveis. Heldagstur med kaffe på Falstad og middag på Klostergården.
26.08.2015. Klæbu.
Fullsatt 57 seters buss til Klæbu med besøk Klæbu Seminar/Klæbu kirke/Klæbu
Bygdemuseum ved Selbusjøen. Klæbu Historielag var vertskap og ytet ypperlig guiding
underveis samt utmerket servering ved museet.
30.09.2015. Strinda vgs.
Inger Johanne Røkke kåserte for ca. 120 medlemmer over temaet «Hverdagsliv i
Trondheim under krigen». Hun viste gjennom tekst og bilder litt av livet til byens
befolkning fra krigsutbruddet til fredsdagene.
28.10.2015. Strinda vgs.
Årsmøte med bildeforedrag av Jorunn Dugstad: «Victoria Bachke – skaperen av det
levende museum».

4. Digitale medier
Nettsiden vår, www.strindahistorielag.no er det kanskje mange historielag som misunner
oss. Den har hatt over 72.200 besøkende siden oppstarten i 2007 og en økning på 11.200 i
det siste året.
Det digitale leksikon Wiki Strinda har nå 11,3 mill. sidehenvisninger, en økning på 3,3
millioner på ett år. Det er nå lagt inn over 20.400 sider, en økning på over 3.400 siste år.
Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger ned et stort arbeid her.
På vår Facebook-side er det nå 1279 som ”liker” oss, en økning på 495.
Facebooksiden til WikiStrinda har en oppslutning på 794 ”likes”, en øking på 316.
Det er å håpe at den økende historieinteressen blant den ”yngre garde” fortsatt fører til økt
oppslutning om historielagets aktiviteter. Se også pkt. 6a)

5. Årboka – Strinda den gang da 2014
Styremedlemmer med hjelpere har hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Den er
solgt i butikker og på nett, utdelt gratis til medlemmer og gitt som gaver i ca. 1650
eksemplarer. Salgsprisen var kr. 160.
Sigurd Fjær og styret har skaffet et nettverk av forretninger som omsetter årbøker for
historielaget.
Men uten redaktør, årbok-komite og forfattere blir det heller ingen årbok! En stor takk til
alle for det omfattende arbeidet som er nedlagt også for 2014-utgaven! Og aller størst takk til
redaktøren Knut L. Vik for det omfattende arbeidet han nok en gang har utført med glans!

6. Kontakt med andre foreninger etc.

a) Strinda historielag er anmodet av Strinda Videregående skole om å medvirke i
historieundervisningen i inneværende skoleår.
b) Vi har vært til stede på medlemsmøter arrangert av Sør-Trøndelag historielag.
Lederen deltok på Sør-Trøndelag historielags årsmøte i Malvik 14. mars 2015.
c) 25. oktober 2014 deltok Solveig Solem og Jan Habberstad på DIS sin Slektsgranskingsdag i
Hornemannsgården.
d) Styret har samarbeidet med andre historielag i Trondheim Øst, Strindamarkas Vel og
kommunale komiteer/utvalg vedr. registrering og merking av kulturminner i østområdene.
e) Lederen har deltatt på årsmøtet i Landslaget for Lokalhistorie 28-30.mai i Bø i Telemark.
En rekke forespørsler om opplysninger knyttet til slekt i Strinda kommer inn til lederen. Vi svarer
om vi kan eller sender forespørselen videre til DIS-Sør-Trøndelag.

Strinda, 14. oktober 2015
Styret
Jan Habberstad
Sign.

Per Inge Hønnås
Sign.

