ÅRSMELDING
FOR

2014

1924

-

90 år -

2014

1

FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR

Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at
dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa.
Ellers foregikk selve jubileumsmarkeringa i forbindelse med årsmøtet på
Biblioteket 13.mars 2014. Ordfører Johan Petter Skogseth hilste fra Frosta
Kommune, og Bjørn Olav Juberg leste sin helt nyskrevne beretning om de 90 åra.
Det vil føre for langt å ta med hele beretningen her i årsmeldinga, men helt
starten tillater vi oss å referere:

9.mars 1924 møttes «nogle faa mænd paa et møte paa Folkvang for at forhandle
om dannelse av et historielag i bygden. Møtet var sammenkaldt av Hans A. Vold.
De som møtte var alle enige om at dannelsen av et
slikt lag var paakrævet….»
Hans A. Vold, Kristian Hogstad og Einar Mostad ble
valgt til «lovnemnd» med ansvar å utarbeide
vedtekter eller lover.
Hele jubileumsberetningen kan leses i «Frosta – før
og no» - Årbok for 2014

Stifteren av Frosta Historielag – Hans Andreas Vold.
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MEDLEMMER

Frosta Historielag har i jubileumsåret hatt 190 medlemmer.
Vi har etterspurt e-postadresser til medlemmene våre, og de av medlemmene vi
har e-postadressene til, vil etter hvert få informasjon og nyheter via e-post.

3

TILLITSVALGTE

I 2014 har disse hatt tillitsverv i laget:

STYRET:
Leder

:

Bjørn Olav Juberg

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

:
:
:
:

Kåre H.Ulvik
Roar Lindgaard
Thorleif Tvete
Lilly Eriksen

Varmedlem

:

Ola Viken

Revisorer

:

Lars Eilif Flægstad
Randi Nåvik Viken

Valgkomite

:

Johan J. Lein
Harald Breiseth

KALENDERKOMITE:

Arnt Stavset, Roar Lindgaard, Kristian Risan

ÅRBOKKOMITE:

Roar Lindgaard, Bjørn Olav Juberg, Peder Ohlen, Kristian Risan,
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ÅRSMØTET

Årsmøtet ble holdt i Frosta Bibliotek 13.mars 2014. 90-års jubileet for laget ble
markert i forbindelse med møtet med hilsen fra ordfører Johan Petter Skogset,
kaffe og jubileumsberetning forfattet og opplest av Bjørn Olav Juberg.
Etter avtale med Frosta Bygdemuseum avviklet også de sitt årsmøte samme
kveld.
5

STYRET

Styret har i perioden hatt fire styremøter og behandlet 22 saker.
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26.04.

REPRESENTASJON
Vårmøte i NT Historielag, Rinnleiret – Roar Lindgaard, Bjørn Olav
Juberg

03.05.

Åpning av Tørkhuset ved Skogtrøa – Anne Irene Hagerup, Aase
Kvarme, hele styret

18.05.

Åpning av utstilling i Frosta Bygdemuseum om
Stortingsrepresentanter fra Frosta – Bjørn Olav Juberg

19.06.

Markering av 200 årsjubileet for Grunnloven, Magnushallen –
Thorleif Tvete, Bjørn Olav Juberg

19.06.

Møte på Kommunehuset om Frostastien Rundt 24.08. – Bjørn Olav
Juberg

21.06.

Dugnadsarbeid – turistvert Tinghaugen – Bjørn Olav Juberg

04.07.

Møte om avtalen mellom Historielaget og Kommunen – Bjørn Olav
Juberg

12.07.

Dugnadsarbeid – turistvert Tinghaugen – Bjørn Olav Juberg

22.07.

Overrakte blomsterhilsen til Johan Solheim på hans 75-års dag

24.08.

«Frostastien rundt» - orientering og oppslag ved Svartdal og
Orsand – Lilly Eriksen, Roar Lindgaard, Peder Ohlen

13.09.

Kulturminnedag – Tørkhuset. Historielaget ansvarlig. Anne Irene
Hagerup, Aase Kvarme, samt – hele styret

21.09.

Kulturminnedag – Bygdemuseet. Museet ansvarlig – Roar Lindgaard,
Bjørn Olav Juberg

22.09.

Fraktet bøker frå Kommunehuset til vårt eget lager – hele styret

22.11.

Årsmøte i NT Historielag – Frostasenteret – hele styret

Liste over personer som stilte opp for salg av Frostabøker og kalendere
før jul 2014.
Roar Lindgaard
Lilly Eriksen
Kåre Ulvik
Bjørn Olav Juberg
Gudrun og Thorleif Tvete
Anne Hagerup
Åse Kvarme Eidsvåg
Peder Ohlen
Andreas Naavik
Arnt Stavseth
Steffen Hjelde
Oddlaug og Boris Kvamme
Amund Nilssen
Magnar Fånes

Salget startet 27.nov. og ble avsluttet 22.des. Til sammen 16 personer stilte opp
fra en gang til åtte ganger med 2 til 5 timer. Til sammen 52 vakter.
Vaktlista ført av Thorleif Tvete.

7

OPPGAVER ARBEIDET MED I 2014

A)

Å få en «levelig» avtale med Frosta Kommune har vært en av hovedsakene
dette året. Ny avtale ble forhandlet fram mellom kommunen ved Geir Olav
Jensen og lagets leder først på juli. Avtalen innebærer at laget har fått
tilbake Frostabøkene som kommunen i første omgang ønsket å ha.
Kommunen har fått beholde en del eksemplarer av Frostaboka bindene 3
og 4, og kan bruke disse som gaver. Noen andre bøker ble også avtalt at
kommunen kan bruke til gaver. Restlånet skal nedbetales med kr 30000,pr år inntil lånet er innfridd.
Styret gikk inn for avtalen i styremøte 22.09. – sak 17/14.

B)

Tørkhuset ved Skogtrøa.
Etter flere års arbeid kunne Tørkhuset ved Skogtrøa åpnes og innvies
lørdag 3.mai. Lederen i laget ønsket vel møtt; Kåre H. Ulvik fortalte litt
om selve gjenreisningsprosessen. Han - sammen med huseier Gaute
Brenne- åpnet deretter huset. Ordfører Johan Petter Skogset overrakte
blomster fra kommunen. Arntzen Bakeri stilte med deig, og den
restaurerte bakerovnen fikk virkelig prøvd seg! Rundt 70 mennesker
møtte opp i godværet!
Hele styret stilte opp under arbeidet, men mest tid og interesse viste nok
Kåre H. Ulvik og Thorleif Tvete, mens Roar Lindgaard ordnet det
økonomiske.

C)

Intervju av eldre mennekser har laget gjort i mange år. I løpet av året har
Thorleif Tvete, Peder Ohlen og Amund Nilssen planlagt litt om hvordan
dette store og viktige arbeidet kan gjøres. Det er gjort noen få intervju i
løpet av året. De første av intervjuene laget gjorde i sin tid er nå brukt i
«Frosta – før og no».

D)

Kulturminnedagene
Har de sisite åra vært et årlig arrangement i regi av Norsk
Kulturvernforbund. Selv om vi her på Frosta har mye historie som kan
markeres, har ikke Kulturminnedagene vært særlig prioritert tidligere.
Årets tema var «Den store reisen 1814 – 2014». Historielaget gikk
sammen med Bygdemuseet om å få til to arrangement på Frosta.
Historielaget hadde ansvar for et opplegg i/ved Tørkhuset ved Skogtrøa
lørdag 13.september. Her ønsket lederen vel møtt og sa litt om
intensjonen med kulturminnedagene; Musikklaget «Klang» stilte opp i
finværet, Kåre H. Ulvik orienterte litt om restaureringsarbeidet. En
GrunnlovsQuiz laget av Torgunn Østbø helt i starten av grunnlovsåret ble
lagt fram og mange prøvde. Margit Moksnes fikk flest rette og ble
premiert for det. Selvfølgelig var det ferske boller stekt i bakerovnen og
nytrukket stubbe-kaffe til de som ønsket det! Rundt 40-50 presoner var
tilstede.
Torsdag 18.september ble Kulturminnedagen markert på Bygdemuseet og i
Logtun Kirke med Museumsstyret som ansvarlige.

E)

Lørdag 22.november sto Frosta Historielag som tekniske arrangører av
Årsmøtet i Nord-Trøndeklag Historielag. Møtet ble holdt i møterommet på
Coop, og de rundt 30 delegatene med leder Johan Solheim, Steinkjer,
roste laget for fint gjennomført arrangement.

F)

Kalender og årbok: «Frosta – før og no» kom også ut dette året. Det er
mye arbeid med begge disse produktene, men responsen har også i år vært
svært positiv. Grunnet lite opplag blir årboka forholdsvis kostbar, men det
virker for at interesserte vet dette, og kjøper boka.

G)

Annehver uke har Historielaget ansvar for et bilde i «Frostingen» gjerne
med opplysninger om tid og sted. Roar har ansvar for dette. Stor
interesse blant leserne av avisa, og dermed god PR også for laget.

H)

Først på juni var det fin Frosta-reklame i NRK P1 - Torkjell Berulfsen
intervjuet lederen i Historielaget om Wenke Marie Thode og Brurstien.
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ØKONOMI

Totale inntekter i løpet av året: kr 246630,09. I dette beløpet ligger både
kontingent fra medlemmene våre, salg av historisk kalender, årbok og
Frostabøker.
Totale utgifter: kr 329866,91. I dette beløpet ligger hele kr 180000,- til Frosta
Kommune inkludert årets avdrag på kr 30000,-.
Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr 83887,82.
Ved årsskiftet hadde laget kr 97796,92 i kasse og bank.
Viser ellers til eget oppsett med fullstendig regnskap for 2014.
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AVSLUTNING

Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den
form det har nå. Derfor en STOR takk til Roar.
Takk også til medlemmer og andre som bidrar til at Historielaget så absolutt er
et levende og aktivt i floraen av lag her på Frosta.

Frosta i januar 2015
STYRET

