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Årsmøte

Digitalt februar/mars 2021

Fra skoleprosjekt i Dysvollberget

VANGKOPPEN
Græpa - Kælvdæns - Svølke - Størtlei - Mæssom
Klæsslæpa - Menkjekrakk - Stønntrøtin

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering
Godkjenning av innkalling:
På grunn av koronasituasjonen er «Årsmøtet» digitalt. Det er sendt e-post eller
SMS til alle medlemmer og er kunngjort på vår hjemmeside www.vang-historielag.no.
Dette dokumentet er delvis tilpasset det digitale opplegget, men noen punkter vil
ikke være helt tilpasset men være igjenkjenbare fra ordinært årsmøte..
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes
Vedtak: ……………………
Godkjenning av saksliste:
1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering
2. Årsberetningen for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Fastsetting av medlemskontingent for 2022
5. Budsjett
6. Valg
7. Avslutning
Styrets innstilling: Saksliste godkjennes
Vedtak: ………………………
Konstituering:
Valg av møteleder
Valgt: Ikke relevant
Valg av møtesekretær:
Valgt: Ikke relevant
Valg av to til å underskrive protokollen:
Valgt: Ikke relevant

2. Årsberetning 2020
VERV OG FUNKSJONER
Vervene i laget har vært slik fordelt det siste året:
Leder
Odd Lindstad
Nestleder
Finn H. Martinsen
Kasserer
Sigmund Tollersrud/Eivind Imislund
Sekretær
Marit Øverli
Styremedlemmer: Bjørn Magne Eriksen
Nina Stikholmen Pedersen
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Berit Lundsveen
Årbokkomité:
Elisabeth Dobloug Gulbrandsen
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)
Revisor:
Rolf Hjemli
Vararevisor:
Ole Kjøs
Valgkomité:
Grethe Eriksen, Peder Hafsal, Einar Busterud
Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å velge ny kasserer. Eivind Imislund tok over
som kasserer høsten 2020. Både ny og tidligere kasserer har møtt i styremøtene en
periode. Ny kasserer har tatt ibruk styreweb som regnskapsystem.
Det er i perioden holdt 10 styremøter. Styremøtene er holdt på Høyvang. Vang
historielag har ved årets utløp 257 medlemmer, en økning på 6 fra året før. Laget
har to æresmedlemmer, Ole Jacob Tomter og Sverre Opsahl.

TILSKUDD OG GAVER
Vi har i 2020 mottatt følgende tilskudd;
Grasrotandelen
kr. 14.296,87
MVA-refusjon
kr. 14.166,Kulturmidler
kr. 4.000,Tilskudd skoleprosjekt
kr 28.000,Tilskudd fra kommunen til bind 5
kr 280.000,-

Grasrotandelen er en viktig inntektskilde
for Vang historielag. Vi oppfordrer medlemmene til
fortsatt å støtte laget på denne måten.
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ARRANGEMENT
På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gjennomføre våre arrangementer i
2020 utover årsmøtet og skoleprosjekt i Dystvoldberget
Årsmøtet for 2019 ble holdt på Høyvang den 19. februar 2020 Det møtte ca. 30
medlemmer. Etter årsmøtesaker holdt Per-Øivind Sandberg et interessant foredrag om
husmannsvesnet i Norge
Årets sykkeltur måtte avlyses på grunn av pandemien
Kulturkvelden måtte avlyses på grunn av pandemien
Digital bygdebok. Vi har hatt endel møter for å arbeide med digital bygdebok, men mange
er også avlyst på grunn av pandemien
Skoleprosjekt Dysvollberget
I forbindelse med Vangsboka bind 5 har en kommet til et område med lang og spennende
historie. Dette gjelder tidligere aktivitet som har vært i forbindelse med kverner, sager
mm langs Dystvollbekken. Men det er også mye ukjent i denne historien. Bjørn Eriksen tok
initiativ til et prosjekt her med 2 målsettinger::
•Formidle kunnskap til elever nærliggende skole.
•Kombinere dette med arkeologisk kompetanse for kanskje å kunne komme et skritt videre
om historien her.
Mer opplysninger finner du i Vangsboka bind 5, vår hjemmeside og egen facebookgruppe
Dystvollberget i Finsalbekken. Vi fikk tilskudd til prosjektet fra fylkeskommunen,
Lokalhistorie i skolesekken og Hamar kommune.
Vi fikk gjennomført et veldig spennende prosjekt sammen med Lunden skole i uke 39, 3
dager med 7. klasse og 1 dag med 5 klasse. De fikk orientering om området og aktiviteten
som har vært her, drev utgravning sammen med arkeolog og fikk også litt matte og
måleoppgaver. Vi hadde også samarbeid med bygdekvinnelaget slik at alle fikk prøve
hvordan en vasket klær i gamle dager. 5. klasse som hadde 1 dag her fikk kortere
orientering, og hadde hovedaktiviteten klesvask.
De arkeologiske utgravingene ga vel lite ny kunnskap om aktiviteten i tidligere tider, men
ga god læring for elevene hvor en fant rester fra aktivitet og stort engasjement fra
elevene.
Skolen etablerte seg med lavoer og god matlaging.
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VANGSBOKA
Bygdebok bind 5.
Hamar kommune har som kjent frasagt seg ansvaret for videre utgivelse av bygdeboka.
Historielaget står derfor ansvarlig for videre utgivelser. Det har vist seg at arbeidet har
vært mer omfattende enn antatt. Bind 5 inneholder derfor færre bruk enn planlagt.
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. En stor takk til
Ole Jacob Tomter som har vært med på alle Vangsbøkene, som styreleder når de første
bindene om ut, som medforfatter og som forfatter på bind 4 og 5.
Boka var ferdig fra trykkeriet i slutten av november. Den er på 740 sider og inneholder
hele 400 bilder. Opplaget er på 800 eksemplarer og vi har solgt i underkant av 500 bøker
før nyttår. De fleste bøkene er solgt ved en aktiv markedsføring på e-post og facebook.
Det største salget skjedde fra ei brakke ved Spar Vang. En stor takk til Bjørn Eriksen for
salgsopplegget. I brakka ved Spar Vang har vi i tillegg solgt mange årbøker og eldre bøker.
Og en spesiell takk til Spar Vang, Gleden på Kay, Kiwi Ridabu som selger bygdebok bind 5
for oss uten provisjon
DIGITAL BYGDEBOK
Styret viser til årsmøte for 2018 hvor det ble vedtatt at en skulle arbeide videre med
digital bygdebok etter bind 5.
Etter oppstart i april 2019 har ca 10 personer deltatt i å prøve seg fram med digital
bygdebok. I løpet av høsten 2019 og fram til koronapandemien har vi hatt arbeidsmøter
annenhver uke. Vi har fått disponere et kontor på biblioteket på Ener hvor arkivmaterialet
etter Stensrud og Tomter er plassert. Vi vil bruke dette kontoret sammen med
møterommet som arbeidsverksted. På grunn av pandemien flyttet vi virksomheten til
Høyvang en periode for større møterom og fordi biblioteket var stengt.
Med mange involverte og uten en fast redaktør/forfatter ser vi at det vil være vanskelig å
sikre samme kvalitet som i de utgitte trykte bøkene. Blant annet gjelder det henvisninger
mellom eiendommene. Men vi mener likevel at materiale som legges ut er bra. Den digitale
bygdeboka er etablert i Lokalhistoriewiki, men du finner inngangen til den på vår
hjemmeside.
Hovedmålet er å beskrive eiendommene med tilnærmet de samme opplysningene som
papirboka. Hvilke eiendommer som så langt er omtalt fremgår av forsiden på digital
bygdebok på hjemmesida.
Som foreløpige opplysninger vil vi også legge inn bygdebokkladder som ble utarbeidet av
Sevald Skaare og Kristian Borud på første halvdel av 1970-tallet. Disse inneholder god del
informasjon om matrikkelgårdens gamle historie og dens eiere.
Historielaget har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen for å lage flere
videopresentasjoner av eiendommer på linje med det som tidligere er vist på TV-Øst for
endel garder. Sammen med de tidligere presentasjonene som vi også får tilgang til kan ca
15 presentasjoner etterhvert knyttes til den digitale bygdeboka. Dette blir et arbeid i
2021.
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Hjemmesiden på nett er korrigert slik at den digitale bygdeboka er lett å finne der.

ÅRBOKA
«Minner ifrå Vang» 2020 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 16 forfattere har bidratt med 19 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.

Vi vil også i år takke Spar Vang, Spar Sannerud, Gleden på Maxi, Kiwi Ridabu, Gravdal,
Nordli Maxi og Sparebank 1 Østlandet på Storhamar for at de selger årbøker for oss.

SLEKTSGRUPPA
Slektsgruppa har i 2020 ikke hatt samme funksjon som tidligere. Ved forrige årsmøte fant ikke
valgkomiteen eller årsmøte nye representanter for de som var på valg.
Den slektsaktiviteten som har fått mest oppmerksomhet er arbeidet med å kartlegge slekter
knyttet til digital bygdebok.
Men historielagets representanter deltok også fram til pandemien ved Slektsverkstedet på
Statsarkivet ca 1 gang pr. måned gjennom perioden. Her har vi 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 Vangbygda og som vi forsøker å hjelpe til med.
I tillegg har representanter fra historielaget deltatt i arbeidet med å digitalisere folketellingen i
1920. Dette er en dugnad organisert fra digitalarkivet. Informasjonen blir tilgjengelig i 2021
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ANNEN VIRKSOMHET
Vi har tatt i bruk Styreweb som er et datasystem tilpasset administrering av frivillige
organisasjoner. Brukt tidligere til administrering og oppbevaring av styrepapirer og årsmeldinger
samt system for utsending av meldinger til medlemmer. Ny kasserer har tatt ibruk regnskapsdelen
i systemet slik at vi kan få et koordinert medlemssystem.
Styret har avgitt høringsuttalelse til planprogram områdereguleringsplan Øvre Ridabu, kulturplan
og et par vegnavnsaker.
De tradisjonelle messene og arrangementer hvor vi normalt er tilstede for å fortelle om
historielaget og selg bøker var iår avlyst på grunn av coronapandemien.
Restopplaget av bind 1 og 2 av Vangsboka har vært veldig stort og opptatt mye plass på lagret. For
å gjøre plass til bind 5 har vi måtte destruere mange hundre bøker. Det er nå igjen ca 1000 av
hvert av bind 1og 2. Styret har også vedtatt at disse gis bort gratis. Vi har fått gitt bort en god
del og solgt bind 3 og 4 i forbindelse med salget av bind 5. Det er et begrenset restopplag for bind
3.

REPRESENTASJON
Det tradisjonelle møtet mellom historielagene på Hedmarken ble ikke arrangert i år på grunn av
pandemien. Vi var også invitert av Naturskolen til Elvsholmen, men dette ble også avlyst

MEDIA
Lagets arbeid har siste året kommet godt fram i media med egne omtaler av Vangsboka bind 5 og
årboka i Hamar Arbeiderblad

OPPLYSNINGSSKILT
Det har vært normal oppfølging av vedlikehold i henhold til plan. Et skilt var nedkjørt og måtte
repareres. Takk til Peder Hafsal som følger opp skiltene.

HJEMMESIDEN/FACEBOOK
HJEMMESIDEN:
Hjemmesiden tilrettelegger for vår visjon:
”å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie”
I 2020 er det publisert 18 innlegg i vårt nyhetsarkiv, med faglig innhold, informasjon om våre
aktiviteter og våre bøker.
Statistikken viser at vi har hatt 20032 besøk på vår hjemmeside i 2020. August hadde færrest
besøk med 1260 og november høyest med 2553

FACEBOOK:
Vang historielag har tre aktive grupper på facebook:
Vang Historielag ” Minner ifrå Vang” Med 1712 medlemmer
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Vang historielag Genealogy slektsforum: Med 271 medlemmer
Fra skuffer og Skap i Vang (bilder): Med 1939 medlemmer
Facebook gruppene brukes aktivt for å nå ut til flest mulig med informasjon om våre aktiviteter og
våre publikasjoner enten direkte eller delt fra vår hjemmeside. Mange av innleggene er også delt
videre til aktuelle facebook grupper som kan ha interesse av våre aktivitet.
E-post register og facebookgrupper ble brukt spesielt aktivt i forbindelse med salg av Vangsboka
bind 5.

ØKONOMI
Historielaget har byttet regnskapssystem i 2020. Dette har medført at en har endret prinsipper
for regnskapsføring litt, noe som medfører tidsforskyvning spesielt på inntekter. Dette har
medført økte bokførte inntekter i 2020 på snaut 120.000,Historielaget hadde et spesielt år økonomisk i 2020 på grunn av utgivelsen av bygdebok bind 5.
Utgiftene ved utgivelsen ble endel lavere enn budsjettert og salget så godt at inntektene noe
høyere. I tillegg er tilskudd fra kommunen til arbeidet med boka som har pågått i mange år kommet
inn i 2020.
Resten av bygdebokfondet forutsettes overført til arbeidet med digital bygdebok.
Årets regnskapsoverskudd foreslås tillagt fri egenkapital.

Regnskap og budsjett
Årsrapport 2020

Eiendeler

Inngående Bevegels
balanse
e

Konto

Utgående
balanse

1510 Kundefordringer

0,00 115 546,00

1570 Oppgjørskonto Vipps

0,00

0,00

0,00

1900 Kasse

0,00

0,00

0,00

1920 Driftskonto

111 604,96 110 378,58

221 983,54

1921 Kapitalkonto

638 489,00 118 055,52

756 544,52

750 093,96 343 980,10

1 094 074,06

Sum Eiendeler:

115 546,00

Gjeld

Inngående
balanse

Konto
2400 Leverandørgjeld
Sum Gjeld:
Egenkapital

Bevegelse

Utgående
balanse

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00
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Inngående Bevegels
balanse
e

Konto

Utgående
balanse

2050 Annen egenkapital

421 451,96

28 642,00

450 093,96

2051 Avsatt bygdebok bind 5

298 642,00 -298 642,00

0,00

2052 Avsatt prosjekt Dystvoldberget

30 000,00

-30 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

328 980,10

328 980,10

750 093,96

328 980,10

1 079 074,06

2053 Avsetning digital bygdebok
Overskudd
Sum Egenkapital:
Inntekter

Bevegels
e

Konto

Budsjett
2020

Budsjett
2021

3100 Vangsboka, bygdebok, bind 1

0,00

200,00

3101 Vangsboka, bygdebok, bind 2

0,00

400,00

3102 Vangsboka, bygdebok, bind 3

13 800,00

1 000,00

1 000,00

3103 Vangsboka, bygdebok, bind 4

17 030,00

2 000,00

2 000,00

3104 Vangsboka, bygdebok, Bind 5

317 160,00

300 000,00

12 000,00

100 000,00

100 000,00

3105 Bøker - uspesifisert

0,00

3120 Årbok

140 417,50

3122 Bygdebok - digital, videopres.

0,00

90 000,00

3200 Medlemskontingent

50 550,00

50 000,00

50 000,00

3410 Grasrotmidler

14 296,87

13 000,00

13 000,00

3411 Kulturmidler

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3412 Tilskudd prosjekt Dystvoldberget

28 000,00

40 000,00

3413 Momskompensasjon

14 166,00

20 000,00

3414 Kundeutbytte bank

1 068,00

3960 Andre inntekter

15 000,00
750,00

292 465,00

295 000,00

10 000,00

4 919,00

7 000,00

5 000,00

Sum Inntekter: 897 872,37

832 600,00

302 750,00

8040 Renteinntekter

Kostnader

Konto
6100 Kontingent Landslaget for lokalhistorie
6210 Husleie Høyvang
6800 Kontorrekvisita

Bevegels
e

Budsjett
2020

Budsjett
2021

4 840,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1 465,80

1 500,00

6810 Hjemmeside, e-post, IT

14 427,07

5 000,00

10 000,00

6811 Trykking årbok

57 692,00

55 000,00

60 000,00

6812 Andre utgifter årbok

699,00

1 000,00

6820 Honorar bygdebok

152 200,00

175 000,00

6821 Andre utgifter bygdebok

265 905,00

335 000,00

6822 Bygdebok - digital, videopres.++
6860 Årsmøte
6930 Andre honorar

0,00

190 000,00

3 031,50

4 000,00

27 832,48

70 000,00

4 000,00
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Bevegels
e

Konto
6940 Porto

Budsjett
2020

Budsjett
2021

17 082,00

6 000,00

6 000,00

7770 Bank- og kortgebyr

2 678,42

500,00

2 500,00

7790 Andre kostnader

6 039,00

7 000,00

2 000,00

Sum Kostnader: 568 892,27

677 500,00

297 000,00

Faktisk Budsjett
Årsresultat

328 980,10 155 100,00

Budsjett neste
år
5 750,00

Styrets innstilling: Årsberetningen og regnskap for 2020 godkjennes
Vedtak: ……………..

Revisjonsberetning
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4. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2022
Styrets innstilling: Medlemskontingenten for 2022 holdes uendret på kr 200,-.
Vedtak:..................

5. BUDSJETT 2021
Utenom ordinær drift er budsjettet (se tabell sammen med regnskapet foran) satt opp med
følgende utgifter:
Til digital bygdebok er det ført opp kr 20.000,- til transkribering og 30.000,- til mulig vurdering av
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slektsprogram og samordning av slektsopplysninger fra ulike programmer.
Historielaget har fått tilskudd kr 75.000 fra Sparebankstiftelsen til å få laget
videopresentasjoner av 6 gardsbruk i samarbeid med TV-Øst. Vi har også fått et tilskudd fra
Hamar historielag. Vang historielag kan få en utgift på inntil kr 50.000,- som er ført opp i
budsjettet. (Vang Lions er søkt om å dekke deler av dette). Dette gir en brutto utgift på kr
140.000,- og en inntekt på kr 90.000,Det forutsettes at styret har fullmakt til å disponere de beløp som i regnskapet er avsatt til
konkrete formål

Styrets innstilling: Styrets budsjettforslag tas til orientering
Vedtak:.....................

6. VALG
Valgkomiteens forslag:
Avd.

Navn med nåværende med
funksjon

Valgperiode

Som
medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Odd Lindstad

2019 – 2021

2021-2023

Finn H. Martinsen
Eivind Imislund(Kasserer)
Nina Stikholmen Pedersen
Bjørn Magne Eriksen
Marit Øverli
Berit Lundsveen
(Trekker seg pga helse)

2020 – 2021
2020 – 2022
2019 - 2021
2019 – 2021
2020– 2022
2020– 2022

2021-2022

Leder

Odd Lindstad

2020-2021

2021-2022

Gjenvalg

Årbo
kkomit
é

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Elisabeth D. Guldbrandsen
Helge Karset
Tore Mælumsæter
Hanne Grethe Sæhlie

2020 – 2022
2020 – 2022
2019 – 2021
2019 – 2021

2021-2023
2021-2023

Ikke på valg
Ikke på valg
Karsten Thune
Gjenvalg

Sykk
elkomit
é

Medlem
Medlem
Medlem

Inger Benningstad Narmo
Tor Karset (Fast medlem)
Ola Gillund

2019 – 2021

2021-2023

Gjenvalg

2020 – 2022

Revis
jon

Revisor
Vararevi

Rolf Hjemli
Ole Kjøs

2019 – 2021
2019 – 2021

Styr
et

Verv

Ny
valgperio
de

2021-2023
2021-2023
2021-2023

Valgkomiteens
forslag
Funksjon bestemmes
av styret
Gjenvalg
Gjenvalg 1. år
Ikke på valg
Ole Peder Kjeldstadli
Tore Mælumsæter
Ikke på valg
Lise Andreasdatter
Granum

Ikke på valg

2021-2023
2021-2023

Gjenvalg
Gjenvalg

1
sor

Foreslås av styret

Valgkomit
e

Leder
Medlem
Medlem

Peder Hafsal
Einar Busterud
Nytt medlem

2020 - 2022
2020 – 2023
2021-2024

Ikke på valg.
Ikke på valg
Nina Stikholmen
Pedersen

Vedtak:.....................

7.AVSLUTNING
Styret takker alle som har bidratt i vårt arbeid i 2020 og ser fram til godt samarbeid også i 2021.

Vang, februar 2021
Styret

Underskrift protokoll:

Sign

Sign
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