STYRETS BERETNING 2016, FORENINGEN MERÅKER JERNBANESTASJON
Styret har bestått av følgende personer:
Leder: Trond Marius Slungård
Sekretær: Thomas Røe
Kasserer: Odd Magnar Horten
Styremedlemmer: Aud Marø, Sigmund Troøyen og Sigrid Stordalsvold Pedersen
Møtevirksomhet:
I 2016 hadde vi ni styremøter og årsmøte. Driftsgruppen er på plass, og det har lyktes bra med utleie
av stasjonen til forskjellige arrangementer.
Økonomi:
Se revidert regnskap fremlagt av kassereren. Vi kan nå legge frem et regnskap med hyggeligere tall
enn tidligere år da vi hadde relativt store underskudd. Selv med et lite underskudd for året 2016 er vi
nå (1.3.17) à jour med våre forpliktelser og har en liten reserve i bakhånd.
Forening Meråker jernbanestasjon
Meråker Jernbanestasjon er en forening som ved årsskiftet hadde 101 betalende medlemmer. Som
medlemmer kan privatpersoner, lag og organisasjoner, firma og offentlige etater opptas. Gjeldende
priser for medlemskap er:
- Privatpersoner kr 150,- (årlig beløp)
- Lag og foreninger kr 1.000,- (engangsbeløp)
- Offentlige etater og firma kr 2.000,- (engangsbeløp)
Vi oppfordrer flere til å bli medlem av foreningen og bli med i dugnadsgjengen.
Leietakere:
I stasjonsbygningen er Kunstforeninga, Husflidslaget og Pensjonistslaget leietakere, mens deler av
pakkhuset er leid ut til Meråker Byggservice Viggo Kjelsli.
Driftsgruppe
Gruppen er opprettet og vaktlister er sendt ut til de som har sagt seg villig til å bistå.
Hva som er gjort til dags dato av dugnadsgjeng og styre:
Dugnadsgjengen har også i år vært svært aktiv og gjennomført godt arbeid.
- Oppussing av loftsgang og nytt gulv i andre etasje
- Utbedring og maling av vinduer
- Skifte av bordkledning på pakkhus og isolering av tollbua
Rom Eiendom har gjort følgende:
- Skifte av taktekking på stasjonsbygning, ny Oppdalsskifer lagt.
- Ny taktekking på pakkhuset.
- Service varmepumper.

Arrangement på stasjonen i 2016:
- Røde Spor – Et togteater med lokomotiv fra 50-tallet og tidsriktige passasjervogner sporer
opp 2. verdenskrig og jernbanefolkas betydelige i motstandskamp under siste verdenskrig.
- Gudstjeneste
- Diverse årsmøter i lag og foreninger
- Kaffesalg 7 lørdager
- Loppemarked i pakkhuset.
- Julemesse med utstillere
- Diverse arrangement, bursdager, konfirmasjon, jubileum med mer.
Styret vil rette en stor takk til:
- Dugnadsgjengen som har lagt ned utallige timer og har gjort det mulig å komme på pluss
økonomisk.
- Driftsgruppen og dens leder Aud Marø.

På vegne av foreningen Meråker Jernbanestasjon
Thomas Røe

