1

Årsmøte

Høyvang samfunnshus
28.febr. 2017

Åker gård 1929

”Betre byrdi
du ber’kje i bakken
enn mannavit mykje”
(Håvamål)

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering

Godkjenning av innkalling:
Årsmøtet er kunngjort i Hamar Arbeiderblad og på vår hjemmeside www.vanghistorielag.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 2016
3. Regnskap for 2016
4. Fastsetting av medlemskontingent for 2018
5. Innkomne forslag
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. Årsberetningen 2016
VERV OG FUNKSJONER

Vervene i laget har vært slik fordelt det siste året:
Leder
Steinar Sætervadet
Nestleder
Odd Lindstad
Kasserer
Sigmund Tollersrud
Sekretær
Finn-Åge Løvlien
Styremedlemmer: Ola Aas
Finn H. Martinsen
Sigrun Økelsrud
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Årbokkomité:
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Elisabeth Dobloug Gulbrandsen, Grethe Teksum, Hanne
Grethe Sæhlie, Helge Karset
Bygdebokkomité: Oddvar Dufseth, leder, Vigdis Stensby, Steinar Sætervadet
(Styrets representant) og Bjørn Eriksen.
Sykkelkomitè:
Inger Benningstad Narmo, Tor Karseth, Elin Dæhlin
Bøhmer
Slektsforum:
Ola Aas, Finn H. Martinsen, Inger Johanne Kristoffersen
Revisor:
Rolf Hjemli
Vararevisor:
Ole Kjøs
Valgkomité:
Sverre Opsahl (leder), Thora Arnseth, Anne Lise Lotten
Det er i perioden holdt 12 styremøter og behandlet 58 saker. Styremøtene er
holdt på Høyvang. Referat fra styremøtene er fortløpende sendt ut via epost til styremedlemmene. Vang historielag har ved årets utløp 260
medlemmer, en nedgang på 10 fra året før. Laget har to æresmedlemmer, Ole
Jacob Tomter og Sverre Opsahl.
Tilskudd/gaver
Vi har i 2016 mottatt 5.000 kroner i gave fra Totens Sparebank og 12.000 kr
fra fylkeskommunen til arkeologiprosjektet.
Laget har mottatt gave på 7.000 kroner i forbindelse med Jan Chr. Pedersens
begravelse.
Grasrotandelen
8.952 kr
MVA-refusjon
10.053 kr
Andre gaver og tilskudd, se avsnittet om Vangsboka.
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.
Årsmøtet 2015 ble holdt på Vang samfunnshus den 3.mars. Det møtte 27
medlemmer. Konservator Marit Møystad holdt foredrag om taternes kultur og
historie i Hedmark.
Årets sykkeltur hadde ”Eventyr fra Ingeberg” som tema i anledning av at det
er 50 år siden Vestås og Ingeberg skoler ble slått sammen. Turen som hadde
132 deltakere, startet på Ingeberg skole og endte opp på Skraastad gård.
Som tidligere år ble denne turen arrangert i samarbeid med Syklistenes
Landsforening og med Tor Karseth som turleder og trubadur.
En takk til Skraastad gård for verdifull medvirkning til arrangementet.
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Siden 1989 har sykkelturen 2.pinsedag
blitt en tradisjon.
Oppslutningen øker for hvert år.

Kulturkvelden ble avviklet på Høyvang den 6. november og var godt besøkt.
Elever fra 6.klasse ved Lunden skole presenterte bilder og fortalte om
prosjektet ved Holmen husmannsplass som historielaget deltar i.
Årbokkomiteen presenterte årets bok og ga smakebiter på det varierte
innholdet.
Fotokveld ble arrangert på Vang samfunnshus.
Kvelden ble arrangert i samarbeid med Domkirkeoddens fotoavdeling.
Oppslutningen var god og det ble registrert ca. 100 bilder.
Markvandring ble arrangert fra Gåsbu 12.juni. Av ulike grunner ble frammøtet
dårlig, men de som deltok hadde utbytte av turen.
Temakveld på Sælid ble arrangert 20.september med svært god deltakelse
idet ca. 130 møtte opp. Det ble fortalt om brenneriets historie, gårdens eldre
historie og om gårdens drift i dag. En takk til Vigdis Stensby og Cecilie Stang,
begge fra Statsarkivet, som bidro med faglig informasjon. Vi retter stor takk
til vertskapet på Sælid som gjorde dette vellykkede arrangementet mulig.
VANGSBOKA 5
Etter at Hamar kommune frasa seg ansvaret for utgivelsen av bygdebøkene, er
sluttføringa av denne oppgaven lagets største finansielle utfordring. I 2016 er
det sendt søknader om økonomisk støtte til Hamar kommune, Lions kalenderfond, Sparebanken Hedmark og Totens Sparebank. Bygdebokkomiteen har vært
i kontakt med ulike grunneierorganisasjoner i bygda med tanke på framtidig
økonomisk støtte, og dette har hittil resultert i to konkrete bidrag.
Styret har nedsatt ei arbeidsgruppe for å se på hvilke muligheter digitalisering
kan gi for å effektivisere framtidige bygdebokutgivelser og generelt
tilgjengeliggjøre aktuell informasjon om eiendommer og personer.

De fire første bindene av Vangsboka
omhandler gårdsnumrene 178 – 88.
Mange venter spent på neste bind som
kommer om to år.

Hamar formannskap har vedtatt å imøtekomme søknad om 280.000 kroner i
støtte til utgivelse av Vangsboka bind 5. Tilskuddet blir lagt inn i økonomiplan
og budsjett 2018 og 2019.
Vang almenning har gitt 10.000 kroner og Vang bonde- og småbrukerlag 2.000
kroner til bygdebokarbeidet.
Bind 5 forventes utgitt i 2019.
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ÅRBOKA
«Minner ifrå Vang» 2016 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 19 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 2016 har til nå vært meget godt.

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 CC Stadion 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. Stor tilgang på stoff - og den uventede
bortgangen til redaktør Ragnar Pedersen - har ført til at Åkerboka nå er utgitt
i 3 bind. Lagets medlemmer er på grunn av vår støtte til utgivelsen gitt
anledning til å kjøpe bøkene til redusert pris.
ARKEOLOGIPROSJEKTET VED LUNDEN SKOLE
Prosjektet kom i stand fordi det var behov for å ha et tilbud til barn og
unge. Samtidig var vi på jakt etter nye arbeidsformer og metoder for
historieformidling. Historielaget mener at det er et behov å kunne kombinere
det praktiske med det teoretiske. Denne modellen er prøvd tidligere ved en
skole i Stange. Prosjektet er dessuten inspirert av det svensk-norske
prosjektet ”Torp på gränsen mellan arkeologi, historia och samhälle Värmland –
Hedmark”.
Prosjektet startet med en kort teoretisk introduksjon og motivasjon for
deretter å fortsette med utgraving av husmannsplassen Holmen.
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Det startet med ei langstrakt steinrøys i skogen. Hva er dette? Det endte med funn av en tidligere
boplass som elever ved Lunden skole grov ut sammen med arkeologen. Et spennende prosjekt både for
skolen og historielaget.

Skolen hadde avsatt ei hel uke i september til utgravningsarbeidet. Arbeidet
ble ledet av arkeolog Hilde R. Amundsen fra Norsk institutt for
kulturminneforskning, NIKU. Foruten arkeologen deltok Ole Jacob Tomter og
Bjørn Eriksen fra historielaget, samt skolens lærere i graveuka. I tillegg til den
praktiske delen skal elevene også lære seg å søke i andre kilder – som
Digitalarkivet – og de vil også besøke Statsarkivet for å lære litt om hva slags
historisk materiale de kan finne der.
Prosjektet vil gå over to år. Underveis har det kommet mange besøkende, og
det har vært bra pressedekning med ei hel side i Hamar Arbeiderblad.
Historielaget vil rette en spesiell takk til grunneieren for at vi har fått bruke
eiendommen til utgravningen.
Arkeolog Hilde R. Amundsen har utarbeidet en rapport på 36 sider om
prosjektet.
SLEKTSFORUM
Våre møter har vært på biblioteket på Ener. På møtene har det vært
forskjellige temaer innen slektsforskningen, hvordan finne slektninger i
Sverige/USA og vanlige arbeidsmøter med gjennomgang av kilder,
slektsprogram og hjelp til å finne frem til sine slektninger. I tillegg er det
gjennomført to temamøter på Høyvang:
- Tidfeste gamle foto ved hjelp av klær og aktuell fotograf. V/Randi Hagen.
- Hvordan finne slekt i USA. V/Solveig Glesaaen.
Vi fikk sammen med Sør-Østerdal slektshistorielag invitasjon fra statsarkivet
på Hamar, til å være hjelpere på lesesalen en dag i uken. Dette var en
utfordring vi med stolthet takket ja til og våre medlemmer har deltatt med
stor engasjement i dette arbeidet. Vi har hjulpet mange, og ikke minst har
dette gitt våre medlemmer enda mer kunnskap om bruk av kildene på
statsarkivet. Ordningen ble evaluert og opplegget har fortsatt høsten 2016,
nå med enda flere historielag og slektshistorielag som hjelpere. Hjelp på
lesesalen blir en viktig arbeidsoppgave våren 2017.
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Datateknologien gjør slektsforskningen
enklere og mer arbeidsbesparende.
Men fortsatt er samarbeid med andre
”forskere” en nødvendighet for å lykkes.

Bygdebokforfatter Ole Jacob Tomter inviterte oss til et samarbeid med
bistand til å finne ut hvor det ble av personer som har flyttet ut av Vang. Etter
vår mening er dette et viktig arbeid for å spare bygdebokforfatteren for mye
arbeid i tillegg til at våre medlemmer får erfaring og læring av de diskusjoner
som kommer frem i arbeidet. Vi ser frem til å fortsette dette arbeidet og
bistå i arbeidet med Vangsboka 5.
Våre medlemmer har fra sommeren 2016 bidratt i avskrivning av folketellingen
for 1891 i Vang. Arbeidet ble sluttført like før jul, og nå gjenstår korrekturlesing. Det vil bli satt i gang avskrift av 1875-tellingen så snart som mulig i
2017.
På Slektsforskerdagen 2016, lørdag 28.oktober, deltok fire av våre medlemmer
med stand på riksarkivet i Oslo. Dette var en meget positiv erfaring hvor vi
møtte mange som hadde stor interesse for slekt og historie fra Vang. Positivt
at dette arrangementet ga oss noen flere medlemmer. Arrangementet var i regi
av DIS Oslo/Akershus. Dette må absolutt gjentas også i 2017.
Vi takker alle som har bidratt til arbeidet i slektsforum i 2016 og ser fram til
videre utviklende samarbeid i 2017.
ANNEN VIRKSOMHET
Kontoret på Høyvang har fortsatt hatt åpent kl. 1100 – 1400 under
pensjonistenes møte andre onsdagen i måneden. Det er ikke noen stor pågang,
men vi har hatt salg av historielagets bøker i disse timene. Styret har
investert i nytt hyllesystem som gir bedre og mer hensiktsmessig oppbevaring
av boklageret.
Medlemmer fra styret og bygdebokkomiteen var på møte og befaring hos StorElvdal historielag 1.september. Formålet var å innhente ideer og erfaringer fra
deres bygdebokarbeid som kan være til nytte i vårt eget arbeid med bygdebok.
Laget har tatt initiativ til internettdekning på Høyvang, noe som kommunen har
besørget og bekostet. Laget forventer noe høyere leiesatser, men vil ha stor
nytte av nettdekningen.
Vi har vært representert ved åpen dag på Domkirkeodden og på julemessa til
Vang hobby og husflidslag på Lunden skole.

REPRESENTASJON
Steinar Sætervadet, Bjørn Eriksen og Odd Lindstad deltok på Åkerseminaret
2016.
Steinar Sætervadet og Odd Lindstad har deltatt på fellesmøte med nabohistorielagene.
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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
Historielaget med Sverre Opsahl som primus motor har de siste 11 årene
satt opp ca. 40 informasjonsskilt på ulike steder i kommunen. I 2016 er det
satt opp skilt ved Hjellum bru, gravfeltet ved Lovisenberg skole og ved
Brumundvegen. Historielaget har fått tilskudd fra fylkeskommunen til disse tre
skiltene.

Med skiltet ved Nybrua på Hjellum og skiltene
ved Lovisenberg skole og ved Brumundvegen,
er det satt et foreløpig punktum for
dette arbeidet.

Alle de oppsatte skiltene er også lagt inn med tekst og kartplassering på
historielagets hjemmeside slik at informasjonen er mer tilgjengelige.
Det vil foreløpig ikke bli satt opp flere skilt. Det kan imidlertid bli aktuelt å
lage nye «digitale skilt» på vår hjemmeside for å gi kulturhistorisk informasjon.
HJEMMESIDEN
Vang-historielag.no har fortsatt godt besøk med ca. 50 klikk pr. døgn. Vi ser at
innlegg med stor interesse har gitt over 400 klikk på et døgn. Statistikken (se
neste side) viser at vi om kort tid passerer 33 400 klikk fra siden ble lansert.
Vi mottar stadig bestillinger av bøker i tillegg til innmelding av nye medlemmer
fra siden. I 2016 er skiltprosjektet blitt fullført og arbeidet med å legge inn
flere nøkkelord for bedre å finne innhold i årbøker etc. er godt i gang.
Prosjektet med nedlagte boplasser/husmannsplasser som var budsjettert i
2016, har vist seg å være såpass tidkrevende at vi ikke har klart å få dette
realisert i 2016. Dette prosjektet håper vi å få gjennomført i 2017.
Webansvarlig ønsker å få enda flere bidrag for bruk på hjemmesiden.
Oppfordrer derfor våre medlemmer om å ta kontakt så skal vi bidra med å få
til en historie på websiden. Takk for alle bidrag og innspill i 2016.
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Besøksfrekvens for lagets hjemmeside.

FACEBOOK.
Vang Historielag ”Minner ifrå Vang”: Har nå over 1 100 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. Akkurat det at våre innlegg på websiden og Facebook
blir delt, er viktig da dette gjør at vi når enda flere lesere. Oppfordrer derfor
medlemmene til å dele og i tillegg prioritere å legge ut stoff som omfatter
historielagets aktiviteter på lagets facebook gruppe.
ØKONOMI.
Overskudd ord. drift 2016
Avsatt fond bygdebok 5
Avsatt arkeologiprosjektet
Egenkapital 31.12.15
Egenkapital 31.12.16
Avsatt fond bygdebok 5 pr.31.12.15
Avsatt fond bygdebok 5 pr.31.12.16

121.489 kr
100.000 kr
17.000 kr
410.599 kr
420.985 kr
302.109 kr
417.109 kr

Det henvises forøvrig til årsregnskapet.
Styret takker alle som har bidratt i vårt arbeid i 2016 og ser fram til godt
samarbeid også i 2017.
Vang, februar 2017
Styret
Styrets innstilling: Årsberetningen for 2016 godkjennes
Vedtak: …………………………………………………………………………………………………………………………

3. Regnskap 2016
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Sigmund Tollersrud
Kasserer

Styrets innstilling: Revisjonsberetningen tas til orientering. Regnskapet godkjennes.
Vedtak: …………………………………………………………..

4. Fastsetting av medlemskontingent for 2018
Kontingenten var 200 kroner foregående år og er det samme i 2017.
Styrets innstilling: Medlemskontingenten i 2018 holdes uendret på 200 kroner.
Vedtak: ……………………………………………….

5. Innkomne forslag:

6. Budsjett 2017
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Styrets innstilling: Budsjettet vedtas som styringsdokument for 2017.
Vedtak: ……………………………………………………………………

7. Valg

Vervene var i 2016 besatt slik:
Avd.
Styret

Årbokkomité

Sykkelkomité

Slektsforum

Revisjon
Valgkomité

Verv
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Revisor
Vararevisor
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Steinar Sætervadet
Odd Lindstad
Sigmund Tollersrud
Finn H.Martinsen
Ola Aas
Sigrun Økelsrud
Finn-Åge Løvlien
Elisabeth Dobloug Guldbrandsen
Grethe Teksum
Hanne Grethe Sæhlie
Helge Karset
Inger Benningstad Narmo
Tor Karseth
Eli Dæhlin Bøhmer
Ola Aas
Finn H. Martinsen
Inger Johanne Kristoffersen
Rolf Hjemli
Ole Kjøs
Sverre Opsahl
Anne Lise Lotten
Thora Arnseth

Periode
2016 - 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2015 – 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2015 – 2017
2016 – 2018
2015 – 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2015 – 2017

Valgkomitéens forslag, se eget notat.
Vedtak:
Avd.
Styret

Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
:
:
:
Odd Lindstad
Sigmund Tollersrud
Finn H. Martinsen
Finn-Åge Løvlien

Periode
2017 - 2019
2017 - 2019
2017 - 2019
2016 - 2018
2016 – 2018
2016 – 2018
2016 – 2018
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Årbokkomité

Sykkelkomité

Slektsforum

Revisjon
Valgkomité

9. Avslutning

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Revisor
Vararevisor
Leder
Medlem
Medlem

:
:
Elisabeth Dobloug Guldbrandsen
Helge Karset
:
Tor Karseth
Eli Dæhlin Bøhmer
:
Finn H. Martinsen
Inger Johanne Kristoffersen
:
:
:
:
:

2017
2017
2016
2016
2017
2016
2016
2017
2016
2016
2017
2017

- 2019
- 2019
– 2018
- 2018
- 2019
– 2018
– 2018
- 2019
– 2018
– 2018
– 2019
- 2019

