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STIFTELSEN MERÅKER-MUSEA
ÅRSMELDING 2013
1. Styring
Stiftelsen Meråker-Musea ble i 2013 ledet av et styre på følgende sju personer:
Roger Lindgren, leder
varam.: Alf Olsen
Kirsten Rian, kasserer
” : Randi Hernes
Sverre Johan Reppe
” : Egil Haugbjørg
Oddmund Stenmo
” : Mary Stenmo
Leif Juliussen
” : Karsten Tidemann
Trude Hegdahl
" : Grete Underhaug
John Wold, sekretær. nestleder
” : Olav Gilsåmo
Hvert av de to musea (industri- og bygdemuseet) hadde egne nemnder:
Industrimuseet: Kirsten Rian
Bygdemuseet: Iver Botnan
Toralf Pedersen
Inger M. Beitland
Joar Haugen
Gunnar Johansen
Roger Lindgren
Ingunn Tronsmo Skallan
Helge Teveldal
Musea har hatt to ansatte. Aud Lyngstad i 30 % stilling og Henry Undhjem 25 %.
Tre skoleelever hadde hver si arbeidsuke ved museet i løpet av sommeren
Styret i stiftelsen har holdt 9 styremøter og behandla 120 saker. De ansatte har deltatt på de
fleste møtene.
Utvalget for Industrimuseet har holdt egne møter.
Regnskapet føres ved Meråker Regnskapskontor.
Revisjon er gjort ved firmaet BDO, avd. Stjørdal.
Årsmøtet ble holdt 20/3 på Meråker videregående skole. 10 av 25 innkalte delegater møtte.
Årsmelding og regnskap for 2012, budsjett og årsplan for 2013 ble lagt fram og godkjent.
Bjørn Roar Krogstad måtte av helsemessige grunner trekke seg som leder, og Meråker
kommune/KSOK oppnevnte Trude Hegdahl som nytt medlem av styret.
Etter årsmøtet sang Sverre Johan Reppe tre viser med tekster av Johan Iversen og John
Rønningen Pulden.
Karsten Tidemann gikk gjennom takstrapporten over bygningene i Pulden som ingeniørfirmaet Sagen har utført for Bygdemuseets Venner..
2. Økonomi
Med utgangspunkt i det svake økonomiske resultatet i 2012, har styret vært bevisst på føre en
streng økonomisk politikk, som ikke har gitt plass for nye, kostnadskrevende aktiviteter.
Styret har diskutert ulike veier ut av det økonomiske uføret. Viktigst er å arbeide for å få
hevet det kommunale tilskuddet. I 2013 var dette som tidligere år på kr. 300.000.-. Å skaffe
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midler fra andre kilder er vanskelig og arbeidskrevende, men det må arbeides videre for å
sikre høgre og stabile driftsmidler til museumsdriften.
Tilskudd og gaver fra andre enn kommunen kom på kr. 10.047,- billettsalg kr.16.100,- og
salg/omvisning m.m. har gitt en inntekt på kr.5.747,-. Bygdamuseets Venner har gitt ytelser i
form av materialer og arbeid, så deres bidrag kommer ikke fram i regnskapet.
Samlede driftsinntekter ble på kr. 338.044,Blant de største utgiftspostene var lønninger: kr. 228. 268.-, el-avgift: kr. 28.026,-, regnskapsføring og revisjon: kr. 26.501,-, forsikringer: kr 23.561,- og vedlikehold: kr. 16.024,-.
Driftskostnader i alt kom på kr. 347.041,-. Dette gir et driftsunderskudd på kr. 8.997, -.
Resultatet er bedre enn forrige regnskapsår, men det må fortsatt arbeides med å skaffe
inntekter og sikre en bedre oppslutning om publikumsarrangementene til museene.
3. Musealt arbeid
Til Pulden er følgende gaver mottatt i 2013:
Bærrensker fra Ola Bjørknes.
Diverse duker, brikker, løpere (14 stk) fra Kirsten Rian
Industrimuseet har mottatt: Fra Elkem: 5 pokaler, 4 vimpler, 2 merker, 3 fotografier, 1 stativ
med medaljer fra utstillinger, 1 bok med kopi av skjøter.
Fra Kåre Størseth: 1 massasjeapparat.
Fra Ola Bjørknes: 2 glassplater med kinoreklame.
I Buret i Pulden ble det laget en utstilling for å markere av 100 år med stemmerett for kvinner.
I Raufjøset er det påbegynt utstilling relatert til fjøsdrift.
I Lauvlimoburet er det satt inn gjenstander som hører til i et bur.
I Industrimuseet er det startet opp arbeid med renovering av krigsutstillinga og vi har fått på
plass nye skilter i elektro-utstillinga
4. Samarbeid
Venneforeningas takstrapport har vist at bygningsmassen sårt trenger til oppgradering og
restaurering. Dette gjelder spesielt for Pulden, men det er også restaureringsbehov på
bygningene i Gilså og Industrimuseet. Vi har spesielt påpekt NTE's forpliktelser til ytre
vedlikehold på den gamle kraftstasjonen.
Som et første tiltak for nødvendig restaurering, er det søkt å utnytte den bistand vi kan få til
faglig veiledning og handverkerhjelp fra Stiklestad nasjonale kultursenter og Stjørdal museum.
Vi har hatt tre besøk fra SNK:
Sist i juni eller først i juli: Jarle Vangstad på befaring på alle tre enheter med Aud Lyngstad og
Oddmund Stenmo.
26.09.:Vurdering av tilstand til Puldstuggu ved to fra SNK.
18.09.:Møte med Ingvild Johnsen og Jarle Vangstad i Pulden. Aud Lyngstad og Roger
Lindgren fra styret.
I tillegg har Aud Lyngstad deltatt i to møter på Stiklestad der behovet for bistand til de
ukonsoliderte museene ble diskutert. Tema som formidling og gjenstandspolitikk ble drøftet.
Den 18.juli hadde vi besøk fra NT fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond vedrørende
aktuelle søknadsobjekter til kulturminnefondet. Dette et fulgt opp i et i et samarbeid med
sektor SOK om utarbeiding av en søknad fra Kulturminnefondet.

3

Aud Lyngstad hadde i august et møte med Alf Olsen og Odd Svelmo fra Selbu og Tydal
Historielag, samt et møte i Selbu mellom historielagene i Meråker og Selbu/Tydal. Framtidige
samarbeidsmåter ble drøftet.
Styret avga i februar en høringsuttalelse til kommunen om ny kulturplan for 2013-2016.
En søknad til Norsk Språkråd om støtte til en "stadnamntur" i bygda i anledning språkåret
fikk avslag.
Kommunens Komité for skole, oppvekst og kultur la sitt møte til Puldstuggu den 14.august.
Politikerne fikk en omvisning i bygningene. Det ga også styret og de ansatte anledning til å
diskutere aktuelle museumssaker med politikerne.
Den 13.12 møtte Aud Lyngstad og Roger Lindgren, sammen med Bjørn Roar Krogstad og Egil
Haugbjørg, Erik Bartnes, Rolf Vestvik og Knut Arne Larsen ang. prosjekt Bergmannsparken i
Malm. Møtet initiert av Erik Bartnes, organisert av Aud Lyngstad.
Det er arbeidet med å fornye forsikringsavtalen for museene. Det er innhentet anbud på
forsikring fra 16 selskaper. Bare tre av disse var interesser i å gi anbud. Styret vedtok å fortette
og bruke Gjensidige som forsikringsselskap, men avtalen med dem bør revideres.
Tre vakt-/alarmselskap har vært på befaring med tanke på å gi anbud på et alarmanlegg for alle
tre museene. Anbud er mottatt, og det vil bli brukt som grunnlag for søknad om økonomisk
støtte til kjøp av nytt alarmanlegg.
Stiftelsen deltok på Grenseløse Meråkerdager 31/8-1/9 etter tilbud om gratis standplass fra
Historielaget og arrangøren.
Bygdemuséet
I Pulden var museet åpent for besøk og omvisning hver søndag 1500-1800, 23/6 - 25/8. Nytt av året
var informasjonsbukker som ble plassert ved Stasjonsveien og inngangen til museumsområdet.
Antall besøkende i Pulden var 420 besøkende (med klassebesøk) + ca 400 barn fra «Aktiv
Sommer».
Museet er benyttet til undervisning av 1-5 trinn ved barneskolen i juni, hvorav 2., 3. og 4.
trinn har hatt undervisningsopplegg med Aud Lyngstad og frivillige.
Det ble gått vernerunde 7/5, der mangler og utbedringsbehov ble påpekt.
.Før sommersesongen utførte styret og venneforeninga dugnad med husvask den 18/6.
Vedlikehold av hage og bed ble utført av Trude Hegdahl, Kirsten Rian og Aud Lyngstad.
Venneforeninga har ydet økonomisk støtte og bidratt ved arbeid med dammen, vassrenna og
kvernhuset. Det er et stort arbeid som ikke er ferdig.
I august ble det begått innbrudd i Pulden, et pengeskrin med ca 2000 kr ble stjålet. Tyveriet
ble politianmeldt, med politiet kunne ikke oppklare saken.
Stormene "Heidi" og "Ivar" i november og desember forårsaket trefall i Bekkdalen og
skigarden nedenfor Smemostuggu ble brutt ned.
Arrangement:
9/6: utleie til Meråker menighet for gudstjeneste og barnedåp.
7/10: Stemmerettskafé i Skavmostuggu med miniforedrag, quiz og åresalg.
1/12: Førjulsarrangement med litt skuffende besøk, men med mange frivillige medhjelpere
som ga et pent overskudd.
4/12: Utleie av Smemostuggu til "Frustrert fruers frikveld".
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Gilså.
Antall besøkende: 97 (Inkl. Gilsådag, kirkejubileumskaffe og skoleklassebesøk)
Vernerunde ble utført 12/6.
Takstein ble lagt på plass på hovedbygningen og en del kratt og vegetasjon er fjernet på
smeltehyttetomta.
Planlagt reparasjon av låveveggen er ikke gjennomført i 2013.
Arrangement:
26/6: Historisk vandring i nærområdet til Gilså ved Oddmund Stenmo. Kaffesalg, musikk
ved Sverre Joan Reppe og Strøms.
25/8: 100-års jubileum for Stordalen kapell, med kirkekaffe på Gilså. Aud Lyngstad holdt
foredrag, Oddmund Stenmo var omviser. NRK til stede for å gjøre opptak til «Der ingen
skulle tru at nokon kunne bu».
I september var det omvisning for besøkende fra Frosta skole, ca 30 elever.
Industrimuseet
Museet har hatt søndagsåpent i perioden 23.juni – 25.august.
Besøkende: 90 besøkende inkl. 17 realskolesjubilanter og 26 på 60-årsdag. I tillegg:156 på
Kopperås venner-møter.
Vernerunde i museet ble gjennomført 14.05, og ved Kulturstien 6/6.
Det ble utført en dugnad med vasking før åpning i Kraftstasjonen, og to dugnader på området
rundt Kraftstasjonen og Annekset. Det har vært tre runder med vedlikehold på Kulturstien.
NTE har lagt midlertidig innertak over krigsutstillingen i Kraftstasjonen..
Arrangement:
Ingen museumsdag i Industrimuseet.
Utvalget for Industrimuseet har holdt fire møter.
Det har vært ti Kopperåtreff i Annekset. 10. Aud Lyngstad har bidratt med foredrag eller
bildeframvisning på de fleste.
I september ble det holdt foredrag og billedframvisning for realskole-jubilanter.
På en 60-årsdag i november holdt Kirsten Rian og Roger Lindgren omvisning og informasjon
for 26 personer.
Ved Kopperås venners julesamling på Brugetsgården holdt Aud Lyngstad foredrag.
Generelt
 Stiftelsen Meråker-Musea skal ta vare på, holde ved like og vise fram kulturmiljø,
bygninger, gjenstander og andre kulturminner med tilknytning til Meråker.
 Stiftelsen har de siste åra hatt en stadig dårligere økonomi, noe som har lagt sterke
begrensninger på den daglige driften, og mulighetene til å utvikle museene.
 For at forutsetningene for videre drift skal være til stede, må styret arbeide med å
styrke de økonomiske tilskuddene og utvikle samlingene og tilknyttede arrangementer
slik at publikumsinteressen øker.
 Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø i vesentlig grad.
 Stiftelsen har lønnet ansatte, og styret består av 15 % kvinner og 85 % menn.
Styret takker alle samarbeidspartnere, frivillige hjelpere og bidragsytere for støtten vi har
mottatt i 2013.

