Årsberetning for 2014
1. Organisasjon
Styret og andre tillitsverv har etter årsmøtet 26. mars 2014 vært sammensatt slik:
Leder:
Alf Olsen
Nestleder
Guttorm Aavik
Kasserer:
Helge Kringtrø
Sekretær:
Marthe Langsåvold
Styremedlemmer:
Solfrid Bergstrøm, Olav Morten Kirkeby og Torild Ringen
Varamedlemmer:
Inger Margrete Tronsmo og Sigmund Troøyen
Valgkomité:
Revisor:

Einar Kolden, Elin Rønning, Ranveig Slungård
Solveig Madslangrud

2. Styremøter
Det har vært holdt 10 styremøter i løpet av 2014, et styremøte hver måned, unntatt juli og desember.
Varamedlemmene har deltatt på alle styremøter. Mange saker er ellers gjort kjent og diskutert via e-post.
3. Representasjon
Tormod Røe representerer Meråker Historielag i Boknemda for Årbok for historielagene i
Stjørdalsbygdene. Lillian Jamtfall er vår representant i styret for Stiftelsen Meråker-Musea. Morten
Kirkeby er medlem av styret i Samspell-91. Sigmund Troøyen er historielagets representant i foreningen
Meråker Jernbanestasjon. Frosta Historielag arrangerte 22. november årsmøtet for Nord-Trøndelag
Historielag, og fire representanter fra Meråker deltok. Alf Olsen er medlem av lagets Valgkomité som
representant for historielagene sør i fylket. Alf Olsen deltok siste dag på et seminar arrangert på Stjørdal
av Landslaget for Lokalhistorie. Til slutt kan nevnes at historielaget er medlem av Meråker
Frivilligsentral, men er ikke representert i styret.
4. Markedsføring / informasjon om laget
Historielagets hjemmeside www.merakerhistorielag.no og lagets Facebook-side er våre fremste
markedsføringskanaler. Hjemmesida har gjennom året hatt 2800 brukere / besøk, og Facebook-sida fikk
372 ”likes”. Hver sak som legges ut, har gjerne mellom 300 og 400 lesere. Et samspill mellom
hjemmesida og Facebook har vist seg å være et svært smart trekk. Spesielt billedstoffet tiltrekker seg
seere og lesere, og gjennomsnittlig besøkstall løftet seg da vi åpnet det digitaliserte billedarkivet.
Aktivitetene er annonsert på hjemmesida, i Kulturkalenderen, i Meråker-posten og delvis i Stjørdalens
Blad. Laget har også i år fått god omtale i de nevnte avisene både før og etter det enkelte arrangement.
Laget var på plass under Kunst- og Håndverksmessa 27. og 28. september, slik vi tidligere var under
Grenseløse Meråkerdager. Deltagelsen var også i år meget vellykket, bl.a. med et bra boksalg. Hvis messa
fortsetter i samme, eller annen form, kommer vi til å være representert med samme opplegg.
5. Medlemsmassen
Pr 31.12.2014 er antallet i registeret 233 medlemmer. Ved forrige årsskifte var antallet 220 medlemmer.
Medlemsmassen fortsetter dermed å øke jevnt og trutt. De fleste nye medlemmene er kommet via
hjemmesidene. Laget mottar Grasrotandel, og resultatet ble i 2014 kr 5.542,-, gitt oss av 15 spillere.
6. Møteaktiviteter / arrangementer
2014 var igjen et godt arbeidsår med stor aktivitet. Vi får stadig tilbakemeldinger på at historielaget
oppfattes som en aktiv og positiv medspiller i bygdas kulturliv. Det er spesielt film- og billedkveldene,
årboka og Meråker-kalenderen som er populære tiltak, og som bidrar til å markedsføre historielaget.
Oversikten over årets møter og aktiviteter følger som eget vedlegg.

7. Turer
Den planlagte sommerturen til Vækterstua i Tydal og museet i Selbu ble besluttet avlyst pga litt for dårlig
påmelding. Kanskje var reisemålet litt for velkjent, selv om foredrag og omvisninger var interessante nok.
En eventuell gjennomføring ville ført til for stor subsidiering.
Desemberturen til Trondheim, med konsert i Nidarosdomen, julemarked på Torvet og middag på Napoli,
ble derimot fort fulltegnet. Og det ble en vellykket tur med konserten i Domen, med det restaurerte
orgelet som et høydepunkt. Tilbakemeldingene vil avgjøre om turen også skal arrangeres neste år.
8. Årbøker og kalender
I mars kom lagets årbok nummer fem, ”MÅRRÅK 2014”, som ble lansert på årsmøtekvelden 26. mars.
Selv om noe stoff måtte utelates, ble boka på hele 304 sider. Dette er over ønsket bokstørrelse, men
Bokkomiteen hadde liten lyst til å kutte ut innkomne artikler. Hovedtemaet for boka var Stordalen, og her
var mye stoff å hente. Mange lokale og ferske forfattere fra Stordalen bidro. Også denne boka ble godt
mottatt, slik de øvrige har blitt.
Vi får stadig gode tilbakemeldinger på våre årbøker både for innhold og kvalitet i utformingen. Den
skiller seg fordelaktig ut i forhold til de aller fleste årbøker fra lokallagene. Høstmånedene ble også i år
preget av arbeidet med neste årbok. Denne boka vil ikke ha noe spesielt tema, men det blir ei bok med
innslag fra alle kanter av bygda, spredt over mange tema.
Leif Juliussen hadde, som tidligere år, ansvaret for produksjonen av historielagets Meråkerkalender.
Kalenderen er gitt ut hvert år siden 1994, altså hadde den 20-årsjubileum. Årets kalender kom i salg under
billedkvelden 27. november. Årets Årbok for Historielaga i Stjørdalsbygdene, nummer 23 i rekken, ble
også i år solgt på møter, og lagt ut for salg hos Bunnpris og på Coop Prix.
9. Andre aktiviteter
Arbeidet på Meråker stasjon har fortsatt, og det er utført en formidabel dugnadsjobb med innvendig
restaurering av bygningen. De to stuene i nordenden er praktisk talt ferdige, og venterom og ekspedisjon
er slått sammen til ett rom, og man er omtrent ferdige med panelingen her også. Sigmund Troøyen er
lagets representant og dugnadsleder. Prosjektstøtte fra Hegra Sparebank er utbetalt med kr 15.000,-.
Historielaget har i 2014 overført kr 30.000,- til stasjonen.
Ellers kan nevnes at historielaget deltar i et prosjekt iverksatt av Statens Naturoppsyn for registrering av
tidligere tiders setring og utmarksbruk i Skarvan Roltdalen Nasjonalpark. Prosjektet ledes av Selbu og
Tydal Historielag, og fra Meråker Historielag deltar Karl Hegseth og Alf Olsen.
10. Kulturminnene
Historielaget påtar seg fortsatt planting og stell ved 1905-bautaene, og ved minnesteinen på
Ol’Jensabakken. En annen form for bevaring av kulturminner er innsamling av bilder, og her nedlegger
historielaget ved Helge Kringtrø en stor innsats. I 2014 ble deler av billedarkivet gjort søkbart gjennom
biblioteksystemet Micromarc. Kommunen kjøpte egen PC til oss slik at arbeidet kan fortsette på nyåret.
11. Samarbeid
Laget fikk i 2014 kr 8.000,- i bidrag fra Meråker kommune, og kontakten med Sektor for skole, oppvekst
og kultur er god. Vi har et aktivt og godt samarbeid med Meråker bibliotek, hvor vi i Lokalavdelingen har
våre kontordager, styremøter, osv.. Samarbeidet med andre lag og foreninger i bygda opplever vi som
positivt og godt, og vi opplever også stor velvillighet hos annonsørene i årboka. De tidligere
samarbeidstiltakene mellom Meråker-Musea og Selbu og Tydal Historielag er i praksis overtatt av
historielaget. Vi takker alle for godt samarbeid i 2014!
Meråker Historielag legger fortsatt stor vekt på samarbeidet med de andre historielagene i dalføret, NordTrøndelag Historielag og Landslaget for Lokalhistorie.
Meråker, 14. januar 2015
Alf Olsen, leder

Møte- og aktivitetsprogrammet 2014
Dato
6. februar
6. mars
24. mars
26. mars
Mars / april
2. april

3. april

26. mai

19. august

30. august

Aktivitet

Antall

Samefolkets Dag (samarbeid med Meråker kommune)
Foredrag av Lars Stenvik / Bespisning i kantina på Rådhuset

??

Billedkveld
Billedvisning i Auditoriet v/ Helge

77

Trønderbataljonen (Fellesmøte med lagene i Stjørdalsdalføret)
Foredrag av Olav Vollan

90

Årsmøtekveld
Presentasjon av MÅRRÅK 2014 og Årsmøte

68

Årboksalg
Salg av årboka og ”dalføreboka” på COOP og Bunnpris

??

Billedvisning – Olav Ingstads bilder (samarbeid med Meråker-Musea)
Hvordan bildene kom til bygda / Levanger Museum viste bildene

38

Billedvisning på Kurbadet (regi Meråker Pensjonistlag)
Visning av bilder fra nærområdet v/ Helge

??

Grunnlovsmarkering
Foredrag av Fylkesmann Inge Ryan / Postkort fra 1914 v/ Alf O

33

Billedvisning på Gilså (regi Meråker-Musea)
Visning av ca 35 bilder fra Gilså v/ Helge
Utstilling og Grunnlovsmarkering (samarbeid med Meråker-Musea)
Utstillingen åpnet 29. juni / Foredrag, sang, opplesing, etc.

18. september Billedkveld
Maleriene på Rådhuset og A. Genberg v/ Alf O / Billedvisning v/ Helge
27. og 28.
september

Kunst- og Håndverksmesse
Boksalg / CD-salg / medlemsverving

16. oktober

Meråker Kirke 140 år
Orientering av Arne Magnus Smørvik / Omvisning i kirka

45-50

??

55

??

70-75

27. november Billedkveld
Billedvisning / salg av Meråkerkalenderen 2015

58

29. november / Kalendersalg og boksalg
6. desember Salg av Meråker-kalenderen og årbøker på COOP og Bunnpris

??

20. desember

Adventstur til Trondheim
Julemarkedet på Torvet / Konsert i Nidarosdomen / Middag

47

