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Årsmøte
Høyvang samfunnshus
19.02.2020

Ole Jacob og Gerd Tomter i arbeid med Bygdeboka

VANGKOPPEN

ræpa - 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.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 2019
3. Regnskap for 2019
4. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
5. Budsjett
6. Valg
7. Avslutning
Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes
Vedtak: ………………………
Konstituering:
Valg av dirigent
Valgt: ………………………..
Valg av møtesekretær:
Valgt: ………………………….
Valg av to til å underskrive protokollen:
Valgt: …………………………………………….
Det møtte 29 medlemmer på årsmøtet 2019

2. Årsberetning 2019
VERV OG FUNKSJONER
Vervene i laget har vært slik fordelt det siste året:
Leder
Odd Lindstad
Nestleder
Finn H. Martinsen
Kasserer
Sigmund Tollersrud
Sekretær
Astrid Thorshaug
Styremedlemmer: Bjørn Magne Eriksen

Nina Stikholmen Pedersen
Peder Hafsal
Årbokkomité:
Elisabeth Dobloug Gulbrandsen, Grethe Teksum (Frem til
31.12.19)
Fra 01.01.20 Tore Mælumsæther
Hanne Grethe Sæhlie,
Helge Karset
Bygdebokkomité: Oddvar Dufseth(leder), Vigdis Stensby, Steinar
Sætervadet, Bjørn Eriksen og Odd Lindstad (Styrets
representant)
Sykkelkomitè:
Inger Benningstad Narmo, Ola Gillund og Tor Karset
(Fast medlem)
Slektsforum:
Finn H. Martinsen, Inger Johanne Kristoffersen,
Liv Irene Eikelid, Gun Frogner
Revisor:
Rolf Hjemli
Vararevisor:
Ole Kjøs
Valgkomité:
Trygve Busterud, Grethe Eriksen, Ola Aas
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Det er i perioden holdt 11 styremøter og behandlet 83 saker. Styremøtene er
holdt på Høyvang. Referat fra styremøtene er fortløpende sendt ut via e-post til
styremedlemmene. Vang historielag har ved årets utløp 251 medlemmer, en økning på
6 fra året før. Laget har to æresmedlemmer, Ole Jacob Tomter og Sverre Opsahl.
TILSKUDD OG GAVER
Vi har i 2019 mottatt følgende tilskudd;
Grasrotandelen
kr. 13.855,00
MVA-refusjon
kr. 20.811,00
Kulturmidler
kr. 4.000,00

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 omtale i Hamar arbeiderblad, på vår
hjemmeside og Facebook. Medlemmer som har oppgitt e-postadresse, har i tillegg fått
invitasjoner til arrangementene via e-post.
Årsmøtet for 2018 ble holdt på Høyvang den 6 mars 2019. Det møtte ca. 30 medlemmer.
Foruten ordinære årsmøtesaker var Chris Nyborg fra Lokalhistoriewiki på møtet og
orienterte om mulighetene i digital bygdebok. Årsmøtet fattet vedtak om videre arbeid

med digital bygdebok.
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Orientering om planer Åker gård. 28. april hadde Åker gård en orientering om planene
for eiendommen og en vandring i området. Dette var et fellesarrangement for Hamar og
Vang historielag.
Årets sykkeltur 2. pinsedag 2019.Turen var i år lagt med utgangspunkt i Åker gård med
sykkeltur til Sanderud og over til Nordvimarka og hjem via Åkershagan og Vikingeskipet.
Det var også i år meget stor oppslutning med nærmere 120 deltakere. Tor Karseth var som
vanlig musikalsk guide. Vi avsluttet på Åker gård med kaffe og kake i nydelig vær.
Det vises for øvrig til egen artikkel i årboka 2019.
Stor takk til sykkelkomiteen for et godt arrangement.
Kulturkvelden ble avviklet på Høyvang den 10 november. Oppmøte slo alle tidligere
rekorder med ca 80 deltagere.
Årbokkomiteen presenterte årets bok og leste utdrag fra det varierte innholdet.
Osvald Røhr sto ellers for det kulturelle innslaget med å fortellet fra livet som
skogsarbeider i tidligere tider og krydre det med historier. Og vi må vel innrømme at det
var han som var årsak til det ekstraordinært store frammøte.
Digital bygdebok. Året har ellers vært preget av møter og arbeid med utprøving av digital
bygdebok. Det er beskrevet andre steder i beretningen.
-----------VANGSBOKA
Bygdebok bind 5.
Hamar kommune har som kjent frasagt seg ansvaret for videre utgivelse av bygdeboka.
Historielaget står derfor ansvarlig for videre utgivelser. En nærmer seg nå slutten av
arbeidet med et femte bind. Det viser seg at arbeidet er mer omfattende enn antatt. Bind
5 vil derfor inneholde færre bruk enn planlagt. Styret har nå inngått en revidert avtale
med Ole Jacob Tomter ut fra at boka vil omfatte gårdsnumrene 87 til 79 i Hamar, vil bli
på ca 600 sider og planlagt ferdig i 2020.
Kostnadene er holdt nede ved bygdebokforfatter arbeider for en fast godtgjørelse mye
lavere enn vanlig lønn og mye dugnadsarbeid. Boka er finansiert blant annet ved tilskudd
fra kommunen, noe tilskudd fra grunneierorganisasjoner og egne midler.
Bygdebok etter bind 5, digital bygdebok
Styret viser til siste årsmøte hvor det ble vedtatt at en skulle arbeide videre med digital
bygdebok etter bind 5.
Etter et oppstartsmøte i april 2019 har 10-15 personer deltatt i å prøve seg fram med
digital bygdebok. I løpet av høsten har vi hatt arbeidsmøter annenhver uke. Vi har fått
disponere et kontor på biblioteket på Ener og vil bruke dette sammen med møterommet
som arbeidsverksted. På grunn av ombygginger har vi måtte flytte virksomheten til
Høyvang i deler av perioden.
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Vi har konkret arbeidet med gårdene Narmo og Hafsal og har nå lagt ut en god del
materiale i Lokalhistoriewiki. Med mange involverte og uten en fast redaktør/forfatter
ser vi at det vil være vanskelig å sikre samme kvalitet som papirbøkene og alle
henvisninger mellom eiendommer slik som i papirbøkene. Men vi mener det er et bra
materiale som kan legges ut.
I løpet av høsten har vi kommet over bygdebokkladder som ble utarbeidet av Kristian
Borud og Sevald Skaare på første halvdel av 1970-tallet. Disse inneholder god informasjon
om matrikkelgårdens gamle historie og dens eiere. Vi vurderer om dette kan legges ut slik
at det kan bli noe informasjon om de gårdene som nå ikke er behandlet.
I forbindelse med arbeidet er det oppnevnt en fotoansvarlig for innhenting av bilder. Vi
har hatt møte med Anno-Domkirkeodden for å avklare arbeidsform. Har bistått med å
hente ut bilder til de siste gårdene i bind 5.
Det er etablert et eget opplegg for Hjellum som viser hvordan en kan behandle tettbygde
områder i en digital bygdebok. Vi ser for oss tilsvarende for andre tettbygde områder. I
første omgang er Briskebyen etablert da det her foreligger mye materiale.
Personer fra historielaget har deltatt på et opplegg arrangert av Utvandrermuseets
venner om intervju og dokumentasjon
Hjemmesiden på nett er korrigert slik at den digitale bygdeboka er lettere å finne der.
Navneregistrering/Husmannsplassregistrering
Det vises til orientering i forrige årsmelding om digital kartfesting av bl a husmannsplasser
i Solvangområde og Imerslundmarka. I samarbeid med Nils Åge Hafsal i NIKU har vi
etablert et registreringssystem med kartfesting. Systemet er nå bearbeidet slik at alle
kan gå inn via hjemmesida å registrere navn på plasser, jorder m.m
Slik blir stadig nye
navn stedfestet og tatt vare på. Prosjektet er også omtalt i fagartikkel. I tillegg er det
laget en fin presntasjon av plassene i Solvangområde som ligger på vår hjemmeside.

ÅRBOKA
«Minner ifrå Vang» 2019 har et opplag på 800 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 18 forfattere har bidratt med 20 artikler til boka. Styret ønsker å bringe en
stor takk til årbokkomiteen og til artikkelforfatterne som gjør en stor jobb for oss alle.
Salget av årboka reduseres litt fra år til år slik som den generelle trend i bokmarkedet.
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«Minner ifrå Vang» er en bestselger
hvert år, slik også i 2019.
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, Gravdahl Torggt, Nordli Maxi og Sparebanken Hedmark på Storhamar
for at de selger årbøker for oss.
Spar Vang på Vik har fått spesiell oppmerksomhet for sitt gode salg av årboka.

SLEKTSGRUPPA
Slektsgruppen har bestått av Liv Irene Eiklid, Inger Johanne Kristoffersen, Gun Frogner
og Finn H Martinsen.
Vi har vært representert ved Slektsverkstedet på Statsarkivet ca 1 gang pr. måned
gjennom perioden. Her har vi har hjulpet de som ønsker bistand til å finne ut om sin
slekter. Dette skjer i samarbeid med andre historielag i området og er både interessant og
lærerikt,
Vi mottar også en del forespørsler telefonisk og skriftlig fra inn- og utland om slekter i
Vang-bygda og som vi forsøker å hjelpe til med.
Den aktiviteten som har fått mest oppmerksomhet er arbeidet med å kartlegge slekter
knyttet til de 2 gardene som det arbeides med i prosjekt digital bygdebok for Vang.

ANNEN VIRKSOMHET
Kontoret på Høyvang er nå ikke betjent lenger. Vi var imidlertid tilstede ved
pensjonistenes møte i november for salg av den nye årboka.

Vi har tatt i bruk Styreweb som er et datasystem tilpasset administrering av
frivillige organisasjoner. Brukes foreløpig til administrering og oppbevaring av
styrepapirer og årsmeldinger samt system for utsending av meldinger til
medlemmer.
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Har hatt møter med Statsarkivet vedrørende oppbevaring og bruk av gårdsmapper
og annet bygdebokmateriell. Gårdsmappene er avlevert, mens annet materiale er
deponert. Vi drøfter en revidert avtale der vi også søker å få til en løsning hvis
Statsarkivet i fremtiden skulle flytte fra Hamar.
Styret har avgitt høringsuttalelse til kulturplanen i Hamar. Vi prøver også å påvirke
kommunen til å utarbeide en kulturminneplan som omfatter Vang.
Vi var representert på frivillighetsdagen på Stortorget 1. september for boksalg,
tegning av nye medlemmer og lokalhistorisk prat.
Vi har som tidligere vært representert ved Liv i stuene på Domkirkeodden. I år var
det fint vær og et brukbart besøk.
Vi har vært til stede på julemesse på Finsal, julemesse på Åker gård og Vang hobby
og husflidslags messe på Vårtun. Hovedformål er å selge den nye årboka.
I forbindelse med bygdebokarbeidet bind 5 og historien på Dystvoll er det ønske om å
finne ut mer om virksomheten i Dystvollberget. Vi arbeider for å få til et skoleprosjekt
med arkeolog fra NIKU i 2020. Så langt har vi fått tilskudd på kr 30.000 fra
fylkeskommunen og tilsagn om kr. 10.000 fra Hamar Kommune.
Vi har høsten 2019 hatt en vervekampanje ved at en ved tegning av medlemsskap får bind 1
og 2 bind gratis. Det har medført noen nye medlemmer. Vi har nå også vedtatt rabattert
priser på gamle bøker for medlemmer.
REPRESENTASJON
Odd Lindstad, Finn Martinsen og Peder Hafsal har deltatt på regionmøte med
historielagene på Hedemarken som Ringsaker historielag hadde ansvar for. Møtet var lagt
til Garveriet i Moelv så vi fikk også en orientering om dette stedet.
Odd Lindstad deltok fra historielaget på et møte på Utvandrermuseet. En viktig oppfølging
her er at en ønsker deltagelse fra historielagene i Sons of Norway's verdenkongress på
Hamar i 2020.
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 var nedkjørt og

måtte repareres.
HJEMMESIDEN/FACEBOOK
HJEMMESIDEN:
Hjemmesiden tilrettelegger for vår visjon:
”å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie”
I 2019 er det publisert 20 innlegg i vårt nyhetsarkiv med faglig innhold, informasjon om
våre aktiviteter og våre bøker.
Statistikken viser at vi har hat 25322 besøk på vår hjemmeside i 2019.

På hjemmesiden finner du alltid informasjon om lagets virksomhet.

FACEBOOK:
Vang historielag har tre aktive grupper på facebook:
Vang Historielag ” Minner ifrå Vang” Med 1435 medlemmer
Vang historielag Genealogy slektsforum: Med 273 medlemmer
Fra skuffer og Skap i Vang (bilder): Med 1838 medlemmer
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Facebook gruppene brukes aktivt for å nå ut til flest mulig med informasjon om våre
aktiviteter og våre publikasjoner fra vår hjemmeside. Mange av innleggene er også delt
videre til aktuelle facebook grupper som kan ha interesse av våre aktivitet.

ØKONOMI
Overskudd ord. drift 2019
Overført fra fond bygdebok 5
Overført prosjekt Dystvoldberget
Avsatt fond bygdebok 5 pr. 31.12.18
Avsatt fond bygdebok 5 pr. 31.12.19

kr. 20.959
kr.
9.041
kr. 30.000
kr. 307.684
kr. 298.642

Styret takker alle som har bidratt i vårt arbeid i 2019 og ser fram til godt samarbeid
også i 2020.
Vang, februar 2020
Styret
Styrets innstilling: Årsberetningen for 2019 godkjennes
Vedtak: ……………..
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4. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2021
Styrets innstilling: Medlemskontingenten for 2021 holdes uendret på kr 200,-.

5. BUDSJETT 2020
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6. VALG
Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

7.AVSLUTNING
Møtet hevet klokken:

Antall fremmøtte:

Underskrift protokoll:

Sign

Sign

