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1. Tillitsvalgte
Etter årsmøtet 21,.1,0.2013 har historielaget hatt følgende tillitsvalgte:
Styret:

Jan Habberstad, leder
Solveig Solem, nestleder
Kari Grendahl Auran, kasserer
Per lnge Hønnås, sekretær
lngeborg Øfsteng Bjørgum,

Valgkomite:
Gunn Bakken
Thorleif Eggen
Randi Moxness

Nils Estenstad

Solveig Solem
Per-Solve Tretli

RandiTvete Vik
Revisor:
John Hofstad Selnæs

styremedlem

Redaksjonskomite for årboka:
Knut L. Vik, redaktør

Jan Breida
Sigurd Fjær

Vararepresentanter til stYret:
Andreas Glimstad
Lene Strøm

Æresmedlemmer:
Sigurd Fjær
Randi Moxness
Knut L. Vik

2. Antall medlemmer
Medlemstallet er fortsatt økende. Ved utgangen av årsmøteperioden har vi 506
medlemmer, (256 enkeltmedlemmer og 125 parmedlemsskap). Siden forrige år er
dette en økning på 40.

3. Virksomhet i perioden
a) Styremøter.

Det er avviklet 6 styremøter. 54 saker er behandlet.

Historielaget har i flere omganger uttalt seg i navnesaker til
kommune.
Trondheim

b) Uttalelser:

c)

Medlemsmøter:

21.11.2013. Bokslepp - årboka 2013. Vel 150 til stede i Frikirken.
Redaktør Knut L. Vik presenterte artiklene og forfatterne . Boka har denne gangen 10 artikler
og er på 168 sider.

05.02.2014. Nye Strinda videregående skole med vel 70 medlemmer til stede.
Orientering om nyskolen som åpnet høsten 2013 ved rektor Trond Hofstad. Kort om skolens
historie, omvisning i skolebygningene og servering.

17.03.2014. Fullsatt sal i Frikirken da Johan A. Nystrøm underholdt med

minner

fra sin bok <<Bare lænt-eller>>.
Møtet startet med vårsanger, akkompagnert av Ingrid Rønneklev.
05.05.2014. Roy Skogvold og Tor Anders Risvaag orienterte nær 70 medlemmer
om kulturminnefunn. Skogvold fortale om de funn han har gjort i Strindaområdet og hvilke erfaringer en får ved skattejakt med metallsøker. Risvaag
(Videnskapsmuseet i Tondheim) fortalte om regelverket knyttet til denne type
funn.

1.L.o6.2074Vårturen 2Ot4 til Austråt. 71 medlemmer deltok på en opplevelsesrik
busstur til Ørlandet. Vi besøkte Austråtborgen, Austråt Fort, Uthaugsgården og
Kultursentret på Ørlandet. Her var det orientering om Våtmarksentret, Øvrige
utstillingsarealer og utstillingen til Hannah Ryggen. Besøket ble avsluttet med
middag på ttovde gård. Hjemtur via Lensvik og Orkanger.

76.06.2074 var Strinda historielags medlemmer invitert til historisk vandring på
Rotvoll. Dette sammen med Ranheim historielag.
Vertskap var familien Oust på Rotvoll Øvre.

27.O8.2O74. Vandring med Gisle Rø til kalksteinbruddene i Strindamarka. Vel
30 medlemmer gikk bakkene opp fra Bekken til restene etter bruddene på
Tomsetåsen, Stormen Ivar hadde forårsaket flere trefall som åpenbarte
kalkforekomstene. Rø orienterte om geologien, driften, transporten og bruk av
kalken.
01.10.2014. Jon Fredrik Skauge fortalte om Drakter på 18OO- tallet og
spesielt rundt 1814. Ca 60 medlemmer fulgte Skauges <<forelesning>> i
auditoriet på Strinda videreg. skole. Det ble en interessant historisk gjennomgang
av draktskikker iby og bygd med fokus på Trondheim og Trøndelag.

4.

Digitale medier
Nettsiden vår www.strindahistorielag.no er det nok mange historielag som misunner
oss. Den har hatt over 61 .000 besøkende siden oppstarten i 2007, og en økning på
vel11.000 i det siste året.

Det digitale leksikon Wiki Strinda har hatt 8,1 mill. sidehenvisninger, en økning fra
5,9 millioner på ett år. Det er nå lagt inn over 17.000 sider, en økning på over 3000
siden ifjor.
Torbjørn Rønning og Jan Habberstad legger ned et stort arbeid her.
På vår Facebook-side er det nå 784 som "liker" oss, en økning på 422, dvs over
dobbelt så mange som for ett år siden.
Facebooksiden tilWikiStrinda har en oppslutning på 476 "likes", en øking på214.

Det er å håpe at den Økende historieinteressen blant den "yngre garde" fortsatt fører til
økt oppslutning om historielagets aktiviteter.

5. Arboka

- Strinda den gang da...

Sigurd A. Fjær med hjelpere har hatt ansvar for salg og distribusjon av årboka. Det er
samlet solgt årbøker for omlag 100.000 kroner, noe som gir foreningen et pent
dekningsbidrag. Fjær har skaffet et nettverk av forretninger etc. som omsetter
årb øker for h isto rielaget.
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 dette året! Og aller størst takk
til redaktøren Knut L.Vik for det omfattende arbeidet han nok en gang har utført med
glansl

6. Kontakt med andre foreninger etc.
Vi har vært til stede på medlemsmøter arrangert av Sør-Trøndelag historielag.
Lederen deltok på Sør-Trøndelag historielags årsmøte på Løkken 15.02.14.
26. oktober 2Q13 deltok Solveig Solem og Jan Habberstad på DIS sin Slektsgranskingsdag
på Trondheim folkebibliotek.

Styret har samarbeidet med andre historielag i Trondheim Øst, Strindamarkas Vel og
kommunale komiteer/utvalg vedr. registrering og merking av kulturminner i
østområdene.
Lederen har deltatt på møter med Landslaget for Lokalhistorie.
En rekke forespørsler om opplysninger knyttet til slekt i Strinda kommer inn til
sender forespørselen videre til DIS-S ør-Trøndelag.
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