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1. Åpning og konstituering 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Årsmøtet er kunngjort i Hamar Arbeiderblad 08.02.2016. 
Møtet er også kunngjort på vår hjemmeside www.vang-historielag.no og i 
vår facebookgruppe. I tillegg er innkallingen sendt på epost til medlemmer 
som har oppgitt sin mailadresse til historielaget og i brev til medlemmer 
uten epost. 
  
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes 

 
Godkjenning av dagsorden 
Forslag til dagsorden 
1. Åpning konstituering 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
• Valg av funksjonærer. 

2. Årsberetningen for 2015. 
3. Regnskap for 2015. 
4. Budsjett 2016.  
5. Fastsetting av medlemskontingent 2017. 
6. Innkomne forslag. 
7. Valg. 
8. Avslutning. 
 
Styrets innstilling:  Dagsorden godkjennes 

 
Valg av funksjonærer 
Styrets innstilling på møteleder: 
Steinar Sætervadet 

 
Styrets innstilling på møtesekretær: 
Anne Lise Lotten 
 
Valg av to til å underskrive protokollen: 

 1: 
 2: 
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2. Årsberetningen 2015 
 
 VERV OG FUNKSJONER 

 Vervene i laget har vært slik fordelt det siste året: 
 
 Leder               Steinar Sætervadet 
 Nestleder  Odd Lindstad 
 Kasserer  Sigmund Tollersrud 
 Sekretær        Ola Aas 
 Styremedlemmer: Anne Lise Lotten              
   Finn H. Martinsen 
   Sigrun Økelsrud 
 Valgkomité:  Grethe Bakken, Finn Åge Løvlien og Sverre Opsahl  
   (leder) 
 Årbokkomité:        Elisabeth Dobloug Gulbrandsen, Oddvar Dalby, Grethe 
   Teksum og Hanne Grethe Sæhlie. 
 Bygdebokkomité  Oddvar Dufseth, leder, Nicolas Kippenbroeck,  
   Vigdis Stensby, Steinar Sætervadet (Styrets  
   representant) og Bjørn Eriksen. 
 Sykkelkomitè  Inger Benningstad Narmo,  Olav Telle og Finn  
   Martinsen (Styrets representant). 
 Revisor:  Rolf Hjemli med Ole Kjøs som vara revisor 
 
 Det er i perioden holdt 11 styremøter og behandlet 63 saker. 
 Styremøtene er holdt på Høyvang.  Referat fra styremøtene er 
 fortløpende sendt ut via e-post til styremedlemmene. Vang historielag har 
 270 (238 - 2014) medlemmer inkludert 2 æresmedlemmer pr. 31/12-2015,  
 en økning på 32 medlemmer fra året før.  
 
 Bevilgninger 
 Vi har i 2015 mottatt kr. 10 000 til arbeidet med bind 5 av bygdeboka og 
 kr. 2 000 til drift av laget fra Hamar kommune.  
 
 Historielaget har søkt om midler til bygdeboka fra Sparebanken Hedmark,  
 Toten Sparebank og Lions. Disse søknadene er ikke imøtekommet.              
 
 Grasrotandelen                            kr. 7 870 
 MVA-refusjon   kr. 8 615 
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 ARRANGEMENT 
 Våre arrangement har vært markedsført med annonser i Hamar  
 Arbeiderblad og omtale på HA-tavla,  på vår hjemmeside, facebook og med 
 plakater. Medlemmer som har oppgitt e-postadresse har i tillegg fått 
 invitasjoner til arrangementene via e-post og de uten epost med brev. 
 
 Årsmøtet for 2014 ble holdt på Høyvang den 18. februar. 35 medlemmer 
 møtte. Professor Ragnar Pedersen var invitert for å snakke om 
 sæterbruket på Hedmarken. 
 
 Den 9. april ble markert med tur til Glomdalsmuseet hvor fagkonsulent 
 Ola Mørkhagen holdt omvisning i utstillingen «Fra sverd til stridsvogn og 
 på Terningen skanse. Turen hadde 22 deltakere. 
 
 Årets sykkeltur hadde skole som tema og startet på tidligere Hamar 
 lærerhøgskole og ente opp på den tidligere landbruksskolen på Blæstad.  
 Som tidligere år ble denne turen arrangert i samarbeid med Syklistenes 
 Landsforening og med Tor Karset som turleder og trubadur. 
 
 Vår turen til Osen med fløtningshistorie som tema måtte dessverre  
 avlyses på grunn av for liten deltakelse. 
 
 Møte i samarbeid med Hamar kirkeakademi  den 4. mai hvor forfatteren 
 Jan Jacob Tønseth snakket om sin dokumentariske roman «Prosten.»  
 Hovedpersonen i denne boka er Kristian Skjeseth som var født i Vang og 
 var prost i Vågan i Lofoten fra 1921 – 1951. Skjeseth var en litt uvanlig 
 prest i den tida han levde. Før han ble prost i Vågan hadde han blant annet 
 vært anleggsprest og var sterkt opptatt av sosiale spørsmål. Familien  
 deltok i motstandsarbeidet under krigen og ble derfor hardt rammet.  
 
 Bli kjent i Vang  - bygda fra grense til grense  gikk av stabelen den 5. 
 september som busstur rundt om i bygda. Deltakerne ble gjort kjent med 
 alle grensereguleringene som har vært mellom Hamar og Vang fra byen ble 
 grunnlagt i 1849. Likeså om eldre bosetting og lokalhistorie forøvrig.  De 
 som guidet oss rundt var Trond Pedersen, Odd Aspeli, Olav Martinsen og 
 Odd Lindstad. Virksomheten og historia til Vang allmenning ble spesielt 
 godt belyst. Undervegs var det lunsjservering hos Sverre Bratberg. Turen 
 hadde omlag 40 deltakere. 
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 Kulturkvelden ble avviklet den 15. november og var bokslipp for årets  
 årbok og bind 1 av Åkerboka som er skrevet av tidligere statsarkivar Per-
 Øivind Sandberg. Årboka ble presentert av årbokkomiteens medlemmer. 
 Boka har et vidt spenn av artikler som er skrevet av 13 ulike forfattere. 
 En av artiklene i årets ”Minner ifrå Vang” er om historia til lokalet 
 Høyvang. Denne er skrevet av Oddvar Dalby.  
 I sin presentasjon av Åkerboka la Sandberg spesielt stor vekt på Åkers 
 rikspolitiske betydning i prosessen som samlet Norge til en virkelig stat på 
 midten av 1000-tallet. 
 
 Fotokveld på Solvang ble arrangert den 1. desember på Solvang skole.  
 Kvelden ble arrangert i samarbeid med Domkirkeoddens fotoavdeling. 
 Gamle bilder er en fin måte å dokumentere historia på. Laget er derfor 
 innstilt på å ha flere slike kvelder rundt om i bygda i 2016. Denne kvelden 
 fikk vi avfotografert og registrert tilsammen 57 bilder. I tillegg hadde 
 flere beboere i området henvendt seg direkte til museet for å få 
 registrert og avfotografert de gamle bildene sine. 
  
 VANGSBOKA 5 
 Etter at Hamar kommune frasa seg ansvaret for utgivelsen av  
 bygdebøkene, er sluttføringa av denne oppgaven lagets største finansielle 
 utfordring. Dette året har det blitt sendt søknader om økonomisk støtte 
 til Hamar kommune, Lions kalenderfond, Hedmarken Sparebank og Toten 
 Sparebank. Fra kommunen har vi mottatt en bevilgning på kr. 10.000. De 
 øvrige har svart negativt på vår søknad om midler. 
 Bygdebokkomiteen har vært i kontakt med ulike eiendomsorganisasjoner i 
 bygda med tanke på framtidig økonomisk støtte. Hva dette vil bli til er for 
 øyeblikket uavklart. Det er komiteens inntrykk at en del sitter på gjerdet 
 og venter på  at kommunen skal komme med et større bidrag enn det den 
 har gjort til nå.  Blant annet derfor er størrelsen på den kommunale støtta 
 viktig. 
 Da bygdebokforfatteren har vært sjukemeldt nesten hele 2015, har 
 skrivearbeidet stoppet opp. Det er imidlertid gjort noen 
 arkivundersøkelser og innsamlet/registrert en god del bilder som kan 
 brukes i det nye bindet. 
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 ÅRBOKA 
 «Minner ifrå Vang» 2015 hadde et opplag på 800 eksemplarer. 
 Årbokkomiteen gjør en flott jobb ved å velge artikler med tilknytning  
 godt fordelt rundt om i bygda. I alt 13 forfattere har bidratt med større  
 og mindre artikler til boka.  Styret ønsker å bringe en stor takk til 
 årbokkomiteen og artikkelforfatterne som gjør en stor jobb for oss alle. 
 Salget av boka for 2015 har til nå vært meget godt. Per 31.12.2015 hadde 
 historielaget bare ca. 40 bøker igjen på lager i tillegg til evt. restlager på 
 salgsstedene. 
 
 Vi vil i år også takke Sparbutikken i Øvre Vang, Sparbutikken Sannerud,  
 Kay gartneri, Kiwi Brein, Kiwi Ridabu Prix Åker, Gravdahl Maxi, Gravdahl 
 Torggt, Notabene Torghjørnet ??? og Sparebanken Hedmark på 
 Storhamar for at de selger bøker for oss.  
 
 ÅKERBOKA 
 Vang historielag vedtok i 2011 å gi en økonomisk støtte på kr. 30.000 til 
 prosjektet som skulle resultere i utgivelse av historia om Åker gård. 
 Meningen var at  boka skulle komme ut i 2013. Undervegs viste det seg at 
 stofftilgangen var  større en først antatt. Derfor har det blitt en 
 forsinkelse på to år. Den store  stoffmengden har dessuten ført til at 
 historia om Åker blir på to bind mot ett slik en først antok. Det 
 økonomiske bidraget fra laget gjør at vi mottar ei bok for hvert 
 medlem. Bøkene kan derfor selges for halvpris til våre medlemmer. Bind 2 
 av Åkerboka kommer høsten 2016. 
 
 SLEKTSFORUM 
 Slektsforum har i 2015 gjennomført to introkurs i slektsgransking med til 
 sammen 17 deltagere. Alle disse har blitt medlemmer i historielaget og  
 flere  deltar på møtene våre. I samarbeid med biblioteket i Hamar har vi 
 hatt opplegget Møt en ”slektsgransker” i to runder. På vårparten med tre  
 ettermiddager i mars. Her møtte det i overkant av 50 personer som ville 
 ha hjelp til større og mindre slektsgåter. Samme opplegget ble  
 gjennomført i november, da med betraktelig mindre besøk. Forklaringen på 
 dette kan være at det ble litt for nære julestria. Vi ønsker å fortsette 
 dette samarbeidet med biblioteket i 2016. 
 Våre møter har vi hatt på biblioteket på Ener. På møtene har det vært 
 forskjellige  temaer som bruk av DNA i slektsforskningen, hvordan finne 
 slektninger i USA og vanlige arbeidsmøter med gjennomgang av kilder, 
 slektsprogram og hjelp til å finne frem til sine slektninger. 
 Vi takker alle som har bidratt til arbeidet i slektsforum i 2015. 
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 ANNEN VIRKSOMHET 
 Kontoret på Høyvang har fortsatt hatt åpent to timer før pensjonistenes 
 møte  andre onsdagen i måneden, og selv om vi ikke har noen stor pågang, 
 har vi hatt salg av historielagets bøker i disse timene.  
 Vi har vært representert ved åpen dag på Domkirkeodden og på julemessa 
 til Vang hobby og husflidslag på Lunden skole og på aktivitetsdagen i 
 september som ble arrangert av Hamar Junior Chambler i samarbeid med 
 kommunen. 
 
 REPRESENTASJON 
 Steinar Sætervadet og Ola Aas representerte laget på møte for regionale 
 historielag på Domkirkeodden i juni hvor museets fototjenester til 
 historielaga  var hovedtema. 
 Odd Lindstad representerte historielaget i arrangement i forbindelse med 
 åpning av krigshistorisk formidlingssenter i Moelv 12/10-2015. 
 
 MEDIA 
 Lagets arbeid har siste året kommet godt frem i media med egne omtaler 
 av bøkene og forhåndsomtale av våre arrangementer i Hamar  
 Arbeiderblad og Hamar Dagblad.  
 
 OPPLYSNINGSSKILT 
 Historielaget med Sverre Opsahl som primus motor har de siste 10 årene 
 satt opp nærmere 40 informasjonsskilt på ulike steder i kommunen. I år 
 er det satt opp skilt ved Torshovfjøset, Badstua på Torshov, Kvennveta 
 ved Kurud. I tillegg er skilt ved Bjørketun skiftet ut etter skade. Det er 
 laget skilt til Brumundvegen, Nybrua på Hjellum og Lovisenberg 
 skole/Skattum som skal settes opp til våren. Historielaget har fått 
 tilskudd fra fylkeskommunen til de tre siste skiltene. Alle skilt er 
 ettersett i løpet av året. 
 
 Alle de oppsatte skiltene er også lagt inn med tekst og kartplassering på 
 historielagets hjemmeside slik at de skal bli mer tilgjengelige. Styret har 
 kommet til at en neppe vil sette opp flere fysiske skilt da det er et 
 betydelig oppfølgingsarbeid. Det kan imidlertid bli aktuelt å lage nye 
 «digitale skilt» på vår hjemmeside for å gi kulturhistorisk informasjon. 
 
 Annet: 
 Historielaget ble kontaktet av Pilegrimssentret om en mulig pilegrimsrute 
 fra Rokoberget til Domkirkeodden  og har deltatt i møter i denne 
 forbindelse. Prosjektet synes foreløpig å ha blitt stilt i bero. 
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 HJEMMESIDEN  
 Informasjon kommet godt i gang og blir ofte besøkt av personer med 
 interesse for historielagets virksomhet. I perioden april – februar 
 passerer vi 19 600 klikk på siden vår. Det er ønskelig å få lagt inn enda 
 mer historisk stoff fra Vang i året som kommer. Dette er tatt hensyn til i 
 budsjettet for 2016.  
 

 
 
 FACEBOOK. 
 Historielagets Facebookgruppe har nå over 1 000 medlemmer, og siden er 
 en god møteplass for å informere om lagets aktiviteter. I tillegg er 
 gruppen ypperlig til å markedsføre historielagets hjemmeside ved at 
 innlegg blir delt flere ganger på facebook. 
 
 ØKONOMI. 
 Historielaget har solid økonomi.  
 Overskudd ord. drift 2015                 kr.  56.140,98 
 Avsatt fond bygdebok 5                    kr.  44.000,00 
 Egenkapital 31.12.14                        kr. 403.582.95 
 Egenkapital 31.12.15                        kr. 410.598.93 
 Avsatt fond bygdebok 5 31.12.14     kr. 258.108,76     
 Avsatt fond bygdebok 5 31.12.15      kr. 302.108,76          
 Det henvises ellers til årsregnskapet. 
 
 Styret takker alle som har bidratt i vårt arbeid i 2015 og ser frem til et 
 godt samarbeid også i 2016. 
 
 Vang, februar 2016    
 Styret 
 

 
Styrets innstilling:  Årsberetningen for 2015 godkjennes 
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3. Regnskap 2015 og revisjonsberetning 
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Styrets innstilling:  Regnskapet for 2015 godkjennes 
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4. Budsjett for 2016 
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Styrets innstilling:  Budsjettet for 2016 godkjennes som  
  retningsgivende. 
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5. Fastsetting av kontingent for 2017 
 
Styrets innstilling:  Kontingenten for 2017 holdes  
  uendret med kr 200.00 
 

6. Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag til årsmøtet innen fristen. 
 

 
7. Valg 

Valgkomitéens innstilling legges frem av i valgkomitéen.  
 
 
 

8. Avslutning 
 

 


