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Årsmøte  
Høyvang samfunnshus  

28.febr.2018 
 

 
Fra Sykkeldagen 2017 (Foto: Hans Kroglund)  

	
	
	
	

   
 
 
 

VANGKOPPEN 
 

Græpa -  Kælvdæns  -  Svølke  -  Størtlei  -  Mæssom 
 

       Klæsslæpa  -  Menkjekrakk  -  Stønntrøtin 
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1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering 
Godkjenning av innkalling: 
Årsmøtet er kunngjort i Hamar Arbeiderblad og på vår hjemmeside www.vang-
historielag.no og i vår facebookgruppe. I tillegg er innkallingen sendt på e-post til 
medlemmer som har oppgitt sin e-adresse til historielaget.   
 
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes 
 
Vedtak: ………………………………………………..………  
 
Godkjenning av dagsorden: 
1.  Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering 
2. Årsberetningen for 2017 
3. Regnskap for 2017 
4. Fastsetting av medlemskontingent for 2019  
5. Verveaksjon 2018 
6. Budsjett 
7. Valg 
8. Avslutning 
 
Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes 

 
 Vedtak: …………………………………………………………….. 
 

Konstituering: 
Valg av dirigent 
  Valgt: ……………………………………………………………………………………………. 
Valg av møtesekretær: 
  Valgt: ………………………………………………………………………………..…………..  
Valg av to til å underskrive protokollen: 

  Valgt: ……………………………………………………………………..…………………….. 
 
   …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 2. Årsberetning 2017 
 
       VERV OG FUNKSJONER    

 Vervene i laget har vært slik fordelt det siste året: 
 Leder               Odd Lindstad 
 Nestleder  Finn H. Martinsen 
 Kasserer  Sigmund Tollersrud 
 Sekretær        Finn-Åge Løvlien 
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 Styremedlemmer: Ola Aas              
   Gun Frogner 
   Peder Hafsal 
 Årbokkomité:        Elisabeth Dobloug Gulbrandsen, Grethe Teksum, Hanne                                            

          Grethe Sæhlie, Helge Karset 
 Bygdebokkomité:  Oddvar Dufseth(leder), Vigdis Stensby, Steinar     

  Sætervadet, Bjørn Eriksen og Odd Lindstad (Styrets   
  representant)   

 Sykkelkomitè:  Inger Benningstad Narmo, Eli Dæhlin Bøhmer 
 Slektsforum:   Ola Aas, Finn H. Martinsen, Inger Johanne Kristoffersen,  
     Arve Viddal 
 Revisor:  Rolf Hjemli  

 Vararevisor:  Ole Kjøs  
 Valgkomité:   Anne Lise Lotten (leder), Trond Pedersen 
 

 Det er i perioden holdt 11 styremøter og behandlet 76 saker. Styremøtene er 
 holdt på Høyvang.  Referat fra styremøtene er fortløpende sendt ut via e-post til 
styremedlemmene. Vang historielag har ved årets utløp 249 medlemmer, en nedgang 
på 11 fra året før. Laget har to æresmedlemmer, Ole Jacob Tomter og Sverre 
Opsahl. 
 
  
TILSKUDD OG GAVER 

 Vi har i 2017 mottatt følgende tilskudd; 
 Grasrotandelen                                  7.795 kr 
 MVA-refusjon        8.370 kr 
 Kulturmidler           7.500 kr 
 Tilskudd til bygdeboka bd.5 fra Vang skogeierlag     5.000 kr 
 Andre gaver og tilskudd, se avsnittet om Vangsboka. 
 
  
 
             Grasrotandelen er en viktig inntektskilde 
                                                        for Vang historielag. Vi oppfordrer medlemmene til  
             fortsatt å støtte laget på denne måten. 
 
 
 ARRANGEMENT 
 Våre arrangementer 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 e-post med brev.  
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 Årsmøtet 2016 ble holdt på Høyvang den 28.februar. Det møtte ca. 35
 medlemmer. Foruten ordinære årsmøtesaker holdt Per Øivind Sandberg     
   interessant foredrag om «Åker gård fra ca. 1700 fram til i dag». 
 
 Årets sykkeltur hadde ”På sti og veg i Svartelvdalen»” som tema. Det var  
    meget stor oppslutning med 100 deltakere. Tor Karseth var musikalsk guide. 
  Det vises for øvrig til lagets hjemmeside og til egen artikkel i årboka 2017. 
 Stor takk til sykkelkomiteen for et godt arrangement. 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
                                     Tor Karset leder an på sykkelturen             
                                                                                                         over Farmenjordet mot vaske-  
                                                                                                         plassen ved Lageråa. 
              (Foto: Hans Kroglund) 
 
 

 Markvandring ble arrangert fra Bergset sag 2.september med 22 deltakere. 
 Odd Lindstad var guide på turen som omhandlet områdets bosettingshistorie,   
 gammel og ny industri, istidas utforming av landskapet, de nedlagte hoppbakkene og 
den tidligere boplassen Fredriksberg. 

 
 
 
   
 
        
 

               
  Odd Lindstad forteller  
  om boplassen Fredriksberg. 

                                     (Foto: Finn-Åge Løvlien) 
 
 

Kulturkvelden ble avviklet på Høyvang den 5. november og var godt besøkt. 
 Ole Nashoug holdt et underholdende og informativt foredrag om Vangsbygdas  
  geologiske opprinnelse og utvikling. Jfr. Nashougs artikkel i årboka 2017.  
 Årbokkomiteen presenterte årets bok og leste utdrag fra det varierte   
  innholdet. 
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 VANGSBOKA     
Hamar kommune har som kjent frasagt seg ansvaret for videre utgivelse av 
bygdeboka. Historielaget står derfor ansvarlig for videre utgivelser. En er nå 
kommet godt i gang med arbeid med et femte bind som skal omfatte gårdene fra 
gårdsnr. 87 Ilset til gårdsnr. 75 Dæli. Kostnadene er holdt nede 
ved bygdebokforfatter på «pensjonistvilkår» og mye dugnadsarbeid. Etter planen 
skal bind 5 være ferdig i løpet av 2019. Boka er finansiert blant annet ved tilskudd 
fra kommunen, noe tilskudd fra grunneierorganisasjoner og egne midler. Framdriften 
har blitt noe forsinket i 2017 på grunn av sykdom, men en arbeider fortsatt ut fra 
at en skal bli ferdig i 2019. 

 
Styret ser store utfordringer i å finansiere og fullføre utgivelsen av bygdeboka på 
tradisjonell måte med ansatt bygdebokforfatter på ordinære vilkår. En vil 
etterhvert ved de lavere gårdsnummer komme til områder med veldig gammel og 
omfattende historie og også utbyggingsområder hvor det er utfordrende å 
fortsette etter tidligere mal. Samtidig har det skjedd en enorm utvikling med 
digitalisering av historiske data og folks interesse for digitale medier i stedet for 
bøker. Styret har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
bygdebokkomiteen og styret for å se på mulige løsninger for bygdebokarbeidet 
etter bind 5. Vi har som mål å fremme et konkret forslag til neste årsmøte. 

  
 ÅRBOKA 

 «Minner ifrå Vang» 2017 hadde et opplag på 850 eksemplarer. Årbokkomiteen 
 har også denne gang gjort en svært god jobb ved å velge artikler med tilknytning 
godt fordelt rundt om i bygda. I alt 20 forfattere har bidratt med 22 artikler til 
boka. Styret ønsker å bringe en stor takk til årbokkomiteen og artikkelforfatterne 
som gjør en stor jobb for oss alle. 

  
    

                                                                                              
  
 
        

      «Minner ifrå Vang» er en bestselger 
        hvert år, slik også i 2017. 
                   Kontakt styret hvis du vil kjøpe noen           
                   tidligere årganger av boka. 
  

 
Vi vil i år også takke Sparbutikken i Øvre Vang, Sparbutikken Sannerud, Kiwi Brein, 
Kiwi Ridabu, Prix Åker, Gravdahl Torggt, Gåsbustua og Sparebanken Hedmark på 
Storhamar for at de selger årbøker for oss.  
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 ARKEOLOGIPROSJEKTET VED LUNDEN SKOLE 

Prosjektet startet opp i 2016 som et samarbeid mellom Vang historielag og Lunden 
skole. Konkret gikk prosjektet ut på utgraving av en nedlagt og tilnærmet usynlig 
husmannsplass. Prosjektet skulle gå over 2 år. Norsk institutt for 
kulturminneforskning, NIKU, ved Hilde R Amundsen hadde det arkeologiske 
ansvaret. Fra historielaget har Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen deltatt både 
praktisk og med historisk informasjon. Arbeidet i 2017 innebar videre utgravning, 
men med nye elever som også fikk litt lokalhistorisk innføring av Ole Jacob og 
Bjørn.  Notat fra prosjektet som skal skrives av NIKU, kommer i januar/februar 
2018. Lunden skole har uttrykt at de er meget godt fornøyd med samarbeidet og kan 
gjerne tenke seg nye samarbeids- 
prosjekter. 
Historielaget ser dette samarbeidet med skolen som veldig positivt og vi håper at 
det kan øke lokalhistoriske interesse og forståelse både blant elever, foreldre og 
lærere. 
  
SLEKTSFORUM 
2017 har igjen vært et godt arbeidsår for slektsforum. Vi har deltatt med å bistå 
på lesesalen på statsarkivet i 10 dager.  
 
 
 
 
 

 
                  Her granskes gamle dokumenter for 
                  å finne ut om slektas historie  ! 

     (Foto: Ola Aas) 
 
Dette arbeidet er viktig for publikum på statsarkivet og ikke minst som erfaring og 
læring for våre medlemmer. Dette har også gitt oss god kontakt med ansatte på 
statsarkivet og andre lag som deltar i samme arbeidet. Med andre ord, en god arena 
for erfaringsutveksling, læring og ikke minst treffe fornøyde slektsgranskere. 
 
Vi var representert på slektsforskerdagen 2017 på riksarkivet i Oslo. 
Våre møter gjennomføres på Ener bibliotek på onsdager. Møtedager og opplegg for 
våre møter vil bli endret i 2018, følg med på historielaget´s hjemmeside for 
informasjon. 

 
        

ANNEN VIRKSOMHET   
Kontoret på Høyvang har fortsatt hatt åpent kl 11.00-14.00 under pensjonistenes 
møte andre onsdagen i måneden. Det er liten pågang, men vi har solgt noen bøker 
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spesielt når den nye årboka kommer. Ola Aas fra lagets bildegruppe har også 
deltatt på pensjonistmøte for å stimulere til innlevering av gamle bilder. 

  
Vi har som tidligere vært representert ved Liv i stuene på Domkirkeodden og ved 
Vang Hobby- og husflidslags julemesse på Lunden skole. I tillegg var vi i år invitert 
til St. Olav vel's årsmøte på Stenfjellhytta for å orientere og selge bøker 

 
Det er etablert et nærmere samarbeid mellom Vang historielag, Hamar Historielag 
og Fortidsminneforeningen. Dette har så langt resultert i deltagelse i arrangement 
på Jernbanemuseet og fellesmøter med kommunen for å drøfte saker av felles 
interesse. Det er også avtalt et felles møte i januar 2018 med ny eier av Åker gård 
for at vi kan komme med våre innspill. 
 
 REPRESENTASJON 
Odd Lindstad og Ola Aas har deltatt på regionmøte med historielagene på 
Hedemarken. 
På møtet ble det oppnevnt et utvalg med tre representanter fra Vang historielag, 
Stange historielag og Nes Helgøya historielag som skal se på muligheter for flere 
samarbeidsområder/arrangement. Vår representant i utvalget er Ola Aas. 

 
 MEDIA 

 Lagets arbeid har siste året kommet godt fram i media med egne omtaler av 
 bøkene og forhåndsomtale av våre arrangementer i Hamar Arbeiderblad og  Hamar 
Dagblad.  

 
 OPPLYSNINGSSKILT   
Det har vært normal oppfølging av vedlikehold i henhold til plan. Et skilt måtte 
sendes til fabrikk for reparasjon etter å ha blitt ødelagt av takras. 

  
 HJEMMESIDEN  

Vang-historielag.no har hatt godt besøk i 2017. Erfaringen er at innlegg med faglig 
innhold og informasjon om våre aktiviteter har størst interesse. Det er god 
interesse for våre historiske skilter og våre bøker.  
 

 
                        På hjemmesiden finner du alltid informasjon om lagets virksomhet. 
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Statistikken viser at vi har passert 52 277 klikk i 2017.  
Laget mottar stadig bestillinger av bøker i tillegg til innmelding av nye medlemmer 
via hjemmesiden. 
Planen for 2018 er å utvikle siden videre bla. Med egen innlogging til styre- 
protokoller og andre dokumenter, historielagets bildearkiv etc. 
 

 
                                    Besøksfrekvens for lagets hjemmeside. 
 
 FACEBOOK 
       Vang historielag har tre aktive grupper på facebook: 

- Vang Historielag ”Minner ifrå Vang”: Med 1 340 medlemmer. 
- Vang historielag slektsforum: Med 230 medlemmer. 
- Vang historielag gamle bilder fra Vang: Med 1 590 medlemmer. 

  Totalt så er det 3 160 som følger med oss på facebook. 
Hovedarenaen for publisering av nyheter og informasjon fra historielaget er lagets 
hjemmeside www.vang-historielag.no dette er noe som vil bli enda bedre etter 
planlagt omlegging av hjemmesiden i 2018.  
 

												  
                Mange bruker Facebook-sida vår til utveksling av historiske opplysninger. 
 
Våre facebookgrupper brukes aktivt for å få enda flere til å se vår informasjon og 
øke interessen for historielagets aktiviteter. Gruppene gir en utmerket mulighet til 
å komme i direkte kommunikasjon med vårt publikum. Dette er vår gruppe med gamle 
bilder et godt eksempel på. 

 
FOTOGRUPPA       
Det er i de siste årene vært et ønske om å etablere en gruppe som skal arbeide med 
foto i historielaget.  
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I 2017 har styret etablert fotogruppe. Gruppen skal arbeide med å samle inn bilder 
fra publikum, digitalisere disse, klargjøre disse til trykk og etablere et arkiv for 
historielagets bildedatabase. 
Fotogruppen skal bistå bygdebokforfatteren, årbokkomiteen og andre publikasjoner 
i historielaget med bilder. Dette gjelder historiske bilder, nye bilder og gruppa har 
et medlem med dronekompetanse. Noe som gir oss gode muligheter til å lage mange 
spennende og gode bilder. 
Utstyr til bildebehandling, arkivfunksjon og reparasjon av gamle bilder er på plass.  
2018 blir et spennende år og vi ser frem til videre etablering godt samarbeid med 
andre grupper i historielaget og ikke minst møte publikum.  
Gruppen består av: Oddvar Urstad, Gunnar Ahlgren, Siv Tonje Dahlen, Espen Sandlie 
og Ola Aas. 

 
ØKONOMI. 

 Overskudd ord. drift 2017                  32.367 kr 
 Avsatt fond bygdebok 5                      30.000 kr    
 Egenkapital 31.12.16                         418.985 kr    
 Egenkapital 31.12.17                         421.109 kr    
 Avsatt fond bygdebok 5 pr.31.12.16     402.109 kr        
 Avsatt fond bygdebok 5 pr.31.12.17      432.109 kr             
   
 Det henvises forøvrig til årsregnskapet. 
 

 Styret takker alle som har bidratt i vårt arbeid i 2017 og ser fram til godt 
 samarbeid også i 2018. 
 
 

 Vang, februar 2018  
          Styret 
 

Styrets innstilling:  Årsberetningen for 2017 godkjennes 
 
 Vedtak: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Regnskap 2017 
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		    Vang, 10.01.2018 

   Sigmund Tollersrud 
             Kasserer 
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 Styrets innstilling: Revisjonsberetningen tas til orientering. Regnskapet godkjennes. 
  
  Vedtak: ………………………………………………………….. 
 
 
 4. Fastsetting av medlemskontingent for 2019  

      Kontingenten var 200 kroner foregående år og er det samme i 2018. 
 

     Styrets innstilling: Medlemskontingenten i 2019 holdes uendret på 200 kroner. 
 

     Vedtak: ………………………………………………………………….. 
 
 

 5. Verveaksjon 2018 
      Styret legger fram plan for verveaksjon for å øke lagets medlemstall. 
 
      Styrets innstilling:  Den framlagte planen for verveaksjon iverksettes.      
 
      Vedtak: ………………………………………………… 
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            6. Budsjett 2017 
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Styrets innstilling: Budsjettet vedtas som styringsdokument for 2018. 
 
Vedtak: …………………………………………………………………… 
 
 
7. Valg 
Vervene var i 2017 besatt på følgende måte: 
 

Avd. Verv Navn Periode 
Styret Leder 

Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Odd Lindstad (1) 
Finn H. Martinsen 
Sigmund Tollersrud 
Gun Frogner 
Ola Aas 
Peder Hafsal 
Finn-Åge Løvlien 

2017 - 2019 
2016 – 2018 
2016 – 2018 
2017 - 2019  
2017 – 2019 
2016 – 2018 
2016 – 2018 

Årbokkomité Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Elisabeth Dobloug Guldbrandsen 
Grethe Teksum 
Hanne Grethe Sæhlie 
Helge Karset 

2016 – 2018 
2017 – 2019 
2017 – 2019 
2016 – 2018 

Sykkelkomité Medlem 
Medlem 
Medlem 

Inger Benningstad Narmo 
Tor Karseth 
Eli Dæhlin Bøhmer 

2017 – 2019 
2016 – 2018 
2016 – 2018 

Slektsforum Medlem 
Medlem 
Medlem 

Arve Viddal 
Finn H. Martinsen 
Inger Johanne Kristoffersen 

2017 – 2019 
2016 – 2018 
2016 – 2018 

Revisjon Revisor 
Vararevisor 

Rolf Hjemli 
Ole Kjøs 

2017 – 2019 
2017 – 2019 

Valgkomite Leder 
Medlem 
Medlem 

Anne Lise Lotten 
Trond Pedersen 

2016 – 2018 
2017 - 2019 

 
 

(1) Odd Lindstad er valgt som styremedlem for perioden 2017 – 2019.  
Vervet som leder er på valg hvert år. 

 
            Valgkomiteens forslag er lagt ut på bordene. 
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Vedtak: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Valgkomite: 
 
Styret foreslår slik framtidig organisering av valgkomite i Vang historielag: 
 
  Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år. Den som er medlem i komiteen 3.året på  
  rad, er komiteens leder og trer ut av komiteen etter avholdt årsmøte. De øvrige  
  to medlemmer rykker en plass opp, og årsmøtet velger et nytt 3.medlem.  
          Styret fremmer forslag på valgkomite overfor årsmøtet. 
 
Styrets forslag:     
Valgkomite Leder 

Medlem 
Medlem 

Trond Pedersen 
Trygve Busterud 
Grethe Eriksen 

- 2019 
- 2020 
- 2021 

 
Vedtak: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
8. Avslutning  

 


