ÅRSMELDING FOR 2013.
Etter årsmøtet 2012 har vi følgende tillitsvalgte:
Styret:
Jan Habberstad, leder
Kari Grendahl Auran, kasserer
Lene Strøm, sekretær
Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem
Per Inge Hønnås, styremedlem
Vararepresentanter:
Andreas Glimstad
Solveig Solem, nestleder
Valgkomite:
Gunn Bakken
Thorleif Eggen
Randi Moxness
Revisor:
John Hofstad Selnæs
Redaksjonskomite for årboka:
Knut L. Vik, redaktør
Ragnhild E. Lande (gikk ut av komiteen i 2013)
Solveig Solem
Per-Solve Tretli
Randi Tvete Vik
Jan Breida
Sigurd Fjær
Æresmedlemmer:
Sigurd Fjær
Randi Moxness
Knut L. Vik

Antall medlemmer:
Medlemstallet er økende. Ved utgangen av årsmøteperioden har vi 340 medlemskap (224
enkeltmedlemmer og 116 parmedlemsskap). Siden forrige år er dette en økning på 2.
Virksomhet i perioden:
Det er avviklet 7 styremøter, 76 saker er behandlet.
Historielaget har i flere omganger gitt uttalelser til navnesaker til Trondheim kommune.
•

Boksleppet 19 november 2012:

Strinda historielag inviterte til BOKSLEPP av Årboka 2012 19. november. Over 150 møtte opp. Før
boksleppet underholdt Leiv Ramfjord forsamlingen med et muntert sangespill med rim
og regler.
Årbokredaktør Knut L. Vik presenterte Årboka 2012 Strinda den gang da som i årets
utgave har hele 176 sider og 9 artikler.

• Lørdagstreff på Åsvang bibliotek – Moholt 1. desember
Møtet ble arrangert i samarbeid med Biblioteket og DIS–Sør-Trøndelag.
•

Medlemsmøte 4. februar i Frikirken.

50 medlemmer fulgte interessert med da Kjell Bløtekjær orienterte om Recherche-ekspedisjonen.

•

Medlemsmøtet 4. mars. Møtet var denne gang lagt på dagtid til Charlottenlund
videregående skole. Ca. 40 medlemmer ble ønsket velkommen av rektor Jan Erik
Vold til skolen som åpnet i januar 2012. Skolen har nær 1300 elever og 235
ansatte, derav ca. 175 lærere.

•

Medlemsmøtet 29. april. 60 deltakere. Jan Nordstrand kåserte fra sin bok
"Gjøglerne kommer til Trondheim", Akademika forlag. Sekstetten Edel Aargang
underholdt med friske melodier. Sekstetten består av Hans Edvardsen, Bjørn
Nervik, Torbjørn Auran, Kåre Trulsen, Ottar Widding og Roar Wold.

•

Strinda historielag besøkte Hegra festning på Vårturen 6. juni. 2 busser med 60
medlemmer deltok.

•

Medlemsmøte 2. september. Øystein Morten kåserte om «Jakten på Olav den
hellige».

•

1. oktober. Foredrag av leder Jan Habberstad om Strinda før, nå og framover på
Sirkus, Leangen.

Aktivitet ellers:
Jan Habberstad deltok på Strinda historielags stand på DIS-dag på Hovedbiblioteket 27/102012. (DIS= Data i Slektsforskning).
Digitale medier:
Nettsiden vår www.strindahistorielag.no er det mange historielag som misunner oss. Den
har hatt nesten 50.000 besøkende siden oppstarten i 2007.
Det digitale leksikon Wiki Strinda har hatt 5,9 mill. sidehenvisninger en økning fra 2,4
millioner på ett år. Det er nå lagt inn 13.838 sider, en økning på 2188 siden i fjor.
Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger ned et stort arbeid her.
På vår Facebook-side Strinda historielag er det nå 362 som ”liker” oss, en økning på 133
venner.
Facebooksiden til WikiStrinda har en oppslutning på 262 likes, en øking på 111.
Årboka-distribusjon:
Sigurd A. Fjær har også i år hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Det er samlet solgt
årbøker for nesten 100.000 kroner, noe som gir foreningen et pent dekningsbidrag. Sigurd A.
Fjær har skaffet et fantastisk nettverk av forretninger etc. som omsetter årbøker for
historielaget. Stor takk til Sigurd og de andre i salgsapparatet.
Arv:
I 2013 er arven etter Per Killingberg, en hytte samt en landbrukseiendom i Rennebu solgt.
Etter fordeling mellom Strinda historielag, Nardo og Bratsberg historielag, Trondheim
Historiske Forening og Utleira Idrettslag er betydelige midler tilført laget.
Andre møter:
Vi har vært til stede på flere medlemsmøter arrangert av Sør-Trøndelag historielag.
Dessverre kunne ingen fra styret stille på årsmøtet i Budal i mars.
Annet:
En rekke forespørsler om opplysninger knyttet til slekt i Strinda kommer inn til lederen. Vi
svarer eller sender forespørselen videre til DIS-Sør-Trøndelag.
Strinda, den 7. oktober 2013.
Styret

