Årsberetning for 2015
1. Organisasjon
Styret og andre tillitsverv har etter årsmøtet 19. mars 2015 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:

Elin Rønning, Ranveig Slungård og Leif Juliussen
Solveig Madslangrud

2. Styremøter
Det har vært holdt 10 styremøter i løpet av 2015, 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. Helge Kringtrø og Alf Olsen deltok i boknemnda for ”Meråkerbanen” som kom ut i år,
forfattet av Tormod Røe. 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. Åsen Museum og Historielag arrangerte 21. november årsmøtet for
Nord-Trøndelag Historielag, og tre representanter fra Meråker deltok. Alf Olsen var leder av lagets
Valgkomité som representant for historielagene sør i fylket. Til slutt kan nevnes at historielaget er
medlem av Meråker Frivilligsentral og JTAK, Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner.
4. Markedsføring / informasjon om laget
Historielagets hjemmeside www.merakerhistorielag.no og lagets Facebook-side er våre fremste
markedsføringskanaler. Hjemmesida har gjennom året hatt 8.695 brukere / besøk, og Facebook-sida har
nå 450 ”likes”. Den store økningen i antall besøk på hjemmesida skyldes utvilsomt ”Billedsøk”.
Laget var også i år på plass under Kunst- og Håndverksmessa 5. og 6. september. Vår vurdering er at
deltagelsen var meget vellykket, bl.a. med et bra boksalg. Det er dessuten både nyttig og trivelig å få
snakket med publikum. Nytt i år var at Helge Kringtrø og Alf Olsen holdt billedvisning og
postkortvisning i Auditoriet. Historielaget kommer til å være representert med samme opplegg også neste
år hvis messa fortsetter.
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.
5. Medlemsmassen
Pr 31.12.2015 er antallet i registeret 240 medlemmer. Ved forrige årsskifte var antallet 233 medlemmer.
Medlemsmassen fortsetter dermed å øke jevnt og trutt. De nye medlemmene kommer via hjemmesidene
og salgsaktivitetene. Laget mottar Grasrotandel, og resultatet ble i 2015 kr 6.429,-, gitt oss av 17 spillere.
6. Møteaktiviteter / arrangementer
2015 var igjen et godt arbeidsår med bra 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 Stjørdal og ”Den store Museumsdagen” ble besluttet avlyst pga for dårlig
påmelding. Kanskje var reisemålet litt for velkjent, men en annen årsak var nok at Pensjonistlaget kjørte
sin tur kort tid i forveien. Her ønskes bedre koordinering, våre målgrupper er stort sett sammenfallende.
Desemberturen til Trondheim, med konsert i Nidarosdomen, julemarked på Torvet og middag på Napoli,
ble derimot fulltegnet. Det ble en vellykket tur i godt vær med konserten i Nidarosdomen som et
høydepunkt. Tilbakemeldingene vil avgjøre om turen også skal arrangeres neste år.
8. Årbøker og kalender
I mars kom lagets årbok nummer seks, ”MÅRRÅK 2015”, som ble lansert på årsmøtekvelden 19. mars.
Årets utgave hadde ikke noe spesielt tema, men hadde god spredning både m.h.t. innhold og geografi.
Igjen bidro mange lokale og ferske forfattere, noe vi synes er svært verdifullt for boka. 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. Boka ble i Adresseavisen 4. januar omtalt som ”en staselig bok med stive permer.”
Årets Årbok for Historielagene i Stjørdalsbygdene, nummer 24 i rekken, var i sin helhet viet
”Meråkerbanen” og var forfattet av Tormod Røe. Pressekonferansen ble meget vellykket arrangert på
Meråker stasjon 24. november. Boka ble også solgt på et møte i Auditoriet, og lagt ut for salg hos
Bunnpris og på Coop Prix. Vår fortjeneste er 25% av det lokale boksalget. En del av den oppsparte
kapitalen i Boknemnda ble i år fordelt på lagene, og Meråker Historielag mottok kr 20.000,Leif Juliussen hadde, som tidligere år, ansvaret for produksjonen av historielagets Meråkerkalender.
Kalenderen er gitt ut hvert år siden 1994. Årets kalender kom i salg under billedkvelden 25. november.
Under dette punkt kan også nevnes at vi har fått bundet inn 100 eks. av den såkalte Stjørdalsboka, Bind
VI, Del I og II. Dette medførte en betydelig utgift som først inntjenes over mange år.
9. Andre aktiviteter
Arbeidet på Meråker stasjon har fortsatt, og det er utført en formidabel dugnadsjobb med innvendig
restaurering av bygningen. Første etasje kan nå betraktes som ferdig, og man er godt i gang med andre
etasje. Her blir lokalene utleid til henholdsvis Meråker Husflidslag, Meråker Kunstforening og Meråker
Pensjonistlag. Sigmund Troøyen er lagets representant og dugnadsleder. Historielaget har nå også søkt
om å overta pakkhuset og tollbua. Historielaget har i 2015 bidratt med ca kr 35.000,- til stasjonen. Som en
vellykket aktivitet på stasjonen kan nevnes at vi arrangerte julemesse med lokale utstillere i november.
10. Kulturminnene
Historielaget påtar seg fortsatt planting og stell ved 1905-bautaene, og ved minnesteinen på
Ol’Jensabakken. Leif Juliussen sørget i sommer for at det ble foretatt grenseoppgang sammen med
Meråker kommune og grunneieren Solvår Ingstadbjørg. En annen form for bevaring av kulturminner er
innsamlingen av bilder, dokumenter og intervjuer, etc.. Her henvises til egen Årsmelding fra
Lokalhistorisk Arkivgruppe.
11. Samarbeid
Laget fikk i 2015 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 har våre kontordager,
styremøter, osv. i Lokalavdelingen. 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 samme annonsørene
blir med år etter år. Vi takker alle for godt samarbeid i 2015!
Meråker Historielag legger fortsatt stor vekt på samarbeidet med de andre historielagene i dalføret, NordTrøndelag Historielag og Landslaget for Lokalhistorie.
Meråker, 13. januar 2016
Alf Olsen, leder (sign.)

Møte- og aktivitetsprogrammet 2015
Dato
22. januar
5. februar
5. mars
19. mars
19. mars
Mars
10. mai

4. september

Aktivitet

Antall

Færøykveld
Orientering om sommerens tur til Færøyene v/ Lars Moa

29

Filmvisning ”Colorado Avenue”
Historielaget i samarbeid med biblioteket viste film

34

Billedkveld
Billedvisning i Auditoriet v/ Helge

55

MÅRRÅK 2015
Presentasjon for innbudte og publikum

55

Årsmøte
Ordinært årsmøte (kollisjon med konsert og andre årsmøter)

29

Årboksalg
Salg av årboka, slektsboka, etc. på COOP Prix og Bunnpris

??

”Eldres Dag” på Gudå Samfunnshus
Historielaget deltok med boksalg

??

Dombjellestøping
Demonstrasjon i Pulden v/ Ragnar Løchen

Ca 30

5. og 6.
september

Kunst- og Håndverksmesse
Historielaget deltok med boksalg / CD-salg / billedforedrag

??

7. oktober

Film- og billedkveld
Film om Hegra Festning v/ Hegra Historielag og billedvisning v/ Helge

71

12. november Presentasjon av boka ”Meråkerbanen”
Foredrag og billedvisning av bokas forfatter Tormod Røe,
samt foredrag av Brede Nermoen og John Gjemble
21. og 22.
Julemesse på Meråker stasjon
Historielaget inviterte lokale produsenter og utstillere
november
25. november Billedkveld
Billedvisning / Helge og salg av Meråkerkalenderen 2016
27. og 28.
november
10. desember

19. desember

64

??
56

Kalendersalg og boksalg
Salg av Meråker-kalenderen og årbøker på COOP Prix og Bunnpris

??

Presentasjon av boka ”Setervoller i Meråker”
Foredrag og billedvisning av bokas forfatter Karl Hegseth

38

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

48

