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FROSTA HISTORIELAG - MEDLEMMER

5.mars kom en fremmed og ubedt gjest hit til Frosta – Covid Korona.
Dette gjorde at året ble nokså annerledes enn det ellers ville ha blitt.
Frosta Historielag har i 2020 hatt 95 betalende enkeltmedlemmer og 40
betalende familiemedlemmer; til sammen 175 medlemmer.
Dette er en fin oppgang fra 2019 da vi hadde 137 medlemmer.
Vi har e-postadresser til mange av medlemmene våre, men det er et ønske at
enda fler kan oppgi adressen til oss slik at vi dermed lettere kan komme i
kontakt med medlemmene våre.
Vi har også tatt i bruk Facebook, og vi ser her at dette når langt flere enn
medlemmene våre.
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TILLITSVALGTE

Grunnet koronaen ble det avholdt et digitalt årsmøte der valg ikke sto på
saklista. Styret vedtok da bare å prolongere styrets sammensetning. Dermed har
følgende hatt tillitsverv i 2020:
STYRET:
Leder

:

Bjørn Olav Juberg

Nestleder
Kasserer
Møtesekretær
Styremedlem

:
:
:
:

Kåre H.Ulvik
Roar Lindgaard
Thorleif Tvete
Lilly Eriksen

Varamedlem

:

Ola Viken
Ketil Aatlo

Revisorer

:

Lars Eiliv Flægstad
John Anders Viktil

Valgkomite

:

Andreas Naavik
Signe Vinge
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KALENDERKOMITE:
Johan Ole Kjelstad, Arnt Stavset, Roar Lindgaard
BOK-KOMITE:
Roar Lindgaard, Peder Ohlen, Kristian Risan, Bjørn Olav Juberg
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ÅRSMØTET

Etter avtale med Frosta Bygdemuseum og Frosta Fortidsminnelag skulle vi også i
2020 avvikle årsmøtene samme kveld - torsdag 5.mars i Frosta Bibliotek.
Samme dag kom koronaen til bygda og årsmøtene ble vedtatt utsatt.
En av oppgavene som i den forbindelse måtte gjøres var å gi medlemmene
beskjed. Lederen i Historielaget tok etter avtale med Bygdemuseet og
Fortidsminnelaget kontakt med NRK om å gi beskjed via lokalradio. Det kom aldri
beskjed via lokalradioen, men Midt-Nytt kom heim til lederen privat og gjorde et
kort intervju om saken.
Alle som så Midt-Nytt den kvelden fikk i alle fall beskjed om at årsmøtene var
avlyste.
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STYRET

Styret har i perioden hatt 3 styremøter og behandlet 33 saker.
Varamedlemmene har møtt på alle styremøtene.
Grunnet koronaen har lederen, styret og varamedlemmene hatt mye kontakt pr
e-post.
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REPRESENTASJON

27.01.
15.02.

20.02.

Møte på Kommunehuset – DKSS: Bjørn Olav Juberg
Vinterferiesalg på Coop: Lilly Eriksen, Thorleif Tvete.
Roar Lindgaard og Bjørn Olav Juberg forberedte salget
Vinterferiesalg på Coop: Ketil Aatlo, Bjørn Olav Juberg
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05.05.

Hjalp til med å laste Landslovsutstillinga på fraktbil – neste stopp
Gulen.
Lars Eilif Flægstad, Peder Ohlen, Ola Viken, Bjørn Olav Juberg

07.05.

Dugnad på Tinghaugen: Johan Ole Kjelstad, Erlend Østbø Juberg,
Bjørn Olav Juberg

Sept-okt

Hjelp i forbindelse med flytting fra 2. til 1.etasje på Tun: Johan Ole
Kjelstad, Kristian Flægstad, Steinar Skogmo, Karl Haugen, Birger
Spjøtvold, Bernt Ryggvik, Finn Karslen, Aage Bratsvedal jr, Arnt
Stavset, Kåre H. Ulvik, Bjørn Ulvik, Roar Lindgaard, Bjørn Olav
Juberg,

21.11.

Seminar om fotobevaring – Sverresborg Museum, Trondheim: Finn
Karlsen, Bjørn Olav Juberg

Grunnet koronaen ble det ikke salg på Frostasenteret før jul slik vi har vært
vant til i mange år; salget måtte forgå i vårt nye kontorlokale på Tun. Salget før
jul slik er på mange vis hovedinntektskilden vår, og derfor meget viktig.
Vi fikk avtale med Coop at de kunne selge bøker og kalender over disken.
Ansvarlig for å etterfylle varer her: Roar Lindgaard og Bjørn Olav Juberg.
Salget før jul i 2020 har vært markert mindre enn tidligere år; vi «skylder» på
koronaen og håper at vi i løpet av våren 2021 får solgt en del for å ta inn for
tapt salg før jul.
Liste over personer som stilte opp for salg på Tun før jul 2020:
Roar Lindgaard, Lilly Eriksen, Kåre H. Ulvik, Thorleif Tvete, Johan Ole Kjelstad,
Ola Viken, Arnt Stavset, Ketil Aatlo og Bjørn Olav Juberg.
Salget startet torsdag 03.12. og ble avsluttet tirsdag 22.12.
Ansvar for vaktliste hadde Thorleif Tvete.
Takk til alle som stilte opp for Historielaget på denne måten!
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OPPGAVER ARBEIDET MED I 2020

A)

Også i 2020 fikk vi utgitt «Frosta – før og no».
Vi synes selv boka ble fin med mange interessante
lokalhistoriske artikler. Flere av artiklene hadde
andre verdenskrig som innhold. Spesielt må nevnes
J.A.Hagerups minner fra Frosta Meieri og krigen.
Gledelig å se at flere kommer med bidrag til boka
for hvert år. Lite opplag gjør at prisen blir høy,og
vi tror dette kan være en medvirkende årsak til at
salget ikke er helt som ønskelig.
Takk til «Frostingen» for bruk av bilder!
Likeså takk til bok-komiteen for godt arbeid!

B)

Kalender

Kalender med bilder og primstav kom
også i år. Denne gangen med
konfirmasjonsbilder som tema.
Det har ligget mye arbeid over
mange år å fått framskaffet alle
navna!
Takk til kalenderkomiteen for godt
arbeid.

C)

«Lokalhistorie i skolesekken»

I løpet av våren gjennomførte Historielaget i samarbeid med 9.trinn ved Frosta
skole ert prosjekt under navnet «Lokalhistorie i skolesekken». Området som ble
arbeidet med – bl.a. ved ekskursjon, var krigsminneområdet i Hanebogen.
Prosjektet er ledet av Bjørn Olav Juberg og har fått økonomisk støtte fra
Landslaget for Lokalhistorie.
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D)

Som ledd i Frostadagen 2020 sto Historilaget mandag 3.august ansvarlig

for orientering om krigsminnesmerke ved Ulvik. Lederen orienterte og viste
bilder. 58 mennesker møtte, alle ble notert grunnet smittevern. Etter
orienteringa kaffe på gårdsplassen til Eli og Kåre H. Ulvik.
E)

Kulturminnedagene

I 2020 var temaet «Lære - Bruke - Bære» for kulturminnedagene i tidsrommet
5.-13. september. På Frosta ble kulturminnedag markert torsdag 10.september
med tur til Festung Hanebau. Bjørn Olav Juberg var guide og orienterte de 21
frammøtte deltakerne.

F)

Bilder og adventskonkurranse

For å få noe mer «blest» om Historielaget ble det i høst plukket fram 24 bilder
fra vårt rikholdige arkiv med tanke på å presentere et bilde på Facebook for
hver dag i advent med spørsmål til hvert bildet: Hvor er dette? For å oppmunte
folk til å delta stilte vi med en bokpremie for hver dag. Tiltaket slo helt tydelig
an, og utorlig mange var innom for å svare og enda flere for å se. Ansvarlige for
dette prosjektet var Erlend Østbø Juberg og leder Bjørn Olav Juberg.

G)

Plakater

I løpet av året er noen av plakatene langs Frostastien erstattet med nye; dårlige
skruer samt nye opplysinger. Likeså er et par nye plakater satt opp. Ansvarlig
for dette har vært Lars Bjørn Moksnes, Peder Ohlen og Bjørn Olav Juberg.

H)

Bilde i «Frostingen»

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

Frostabasen

Finn Karlsen besitter enorm kunnskap og erfaring når det gjelder å finne og
bruke kilder aktivt. Han er i ferd med å lage en slik kildeoversikt når det gjelder
Frosta under navnet Frostabasen.
Når første utgave av en aktiv base er ferdig til bruk vet en ikke enda.
J)
Nytt kontor
I løpet av høsten flyttet vi kontoret vårt på Tun en etasje ned og vi fikk både
bedre plass og lysere og triveligere lokaler. Og ikke minst: bort med ei stadig
lengre og brattere trapp!
Oversikt over alle som hjalp til med praktisk bæring står nevnt under punkt 5.
Takk til Ole Johan Kjelstad for utrolig innsats i forbindelse med flyttinga.
K)
Hjemmesida vår
I løpet av høsten er hjemmesida vår oppdatert. Vi har fått flere bestillinger av
bøker der bestilleren har vært innom hjemmesida vår og sett hva vi har å tilby.
Ansvarlig for oppdateringa er Oddlaug Marie Lindgaard og Erlend Østbø Juberg.

7
ØKONOMI
Totale inntekter i løpet av året: kr 216172,52.
Inntektene kommer fra medlemskontingent, salg av kalendre, «Frosta – før og
no», Frostabøker og andre ulike bøker, salg av sølv. Vi får også godtgjort for
bildene og billedtekstene som vi leverer til «Frostingen» annenhver uke.
For første gang på mange år søkte vi i år om kulturmidler fra kommunen, og fikk
innvilget kr 3000,- til dekning av innbinding av «Frostingen» årgang 2019. Vi har
også fått tilskudd fra DKSS til annonsering av kulturminnedagen.
Totale utgifter i løpet av året: kr 214630,84.
I dette beløpet ligger produksjon av «Frosta – før og no», kalendere, husleie og
kontorhold.
Avdrag på lån til Frosta kommune er i år betalt med kr 50000,-; kr 20000,- mer
enn avtalt. Restlånet til Frosta kommune er ved årsskiftet kr 300000,-.
Tross stor omsetning viser regnskapet et meget beskjedent driftsoverskudd på
kr 1541,68.
Ved årsskiftet hadde laget kr 221862,20 i kasse og bank.
Viser ellers til fullstendig regnskap for 2020.
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AVSLUTNING

Styret mener at vi kan se tilbake på et utrolig vanskelig, men likevel aktivt år
også i 2020!
Uten Roar Lindgaards utrettelige gratisinnsats ville ikke laget ha bestått i den
form det har nå. Derfor en MEGET STOR takk til Roar!
Takk også til medlemmer og andre som bidrar til at Historielaget så absolutt er
levende og aktiv i floraen av lag her på Frosta.
Frosta i februar 2021
STYRET
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