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  ÅRSMELDING 

   2011/2012 



Møtet vil bestå av to deler: En årsmøtedel og en informasjons- og diskusjonsdel.  

SAKLISTE: ÅRSMØTE TORSDAG 20. SEPTEMBER 2012 

 

1. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet. 

2. Godkjenning av innkallingen. 

3. Årsmelding 2011/2012. 

4. Regnskap 2011/2012. 

5. Valg. 

6. Tildeling av signeringsfullmakt til leder + ett styremedlem.  

7. Eventuelt. Innspill fra medlemmene. 

 

Årsmøtet representerer en mulighet for medlemmene til å kommentere og påvirke utviklingen i 

foreningen. Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp på årsmøte. Fordi innkalling til det tillyste årsmøtet i juni gikk ut med for kort 

varsel (jfr. vedtektene), ble det møtet avviklet som et medlemsmøte. Årsmøte og valg avholdes derfor nå i september. Årsmøte for 2013 vil bli  

avholdt i april som normalt.  

 

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes et informasjons- og diskusjonsmøte der vi vil ta opp planer for foreningen.  

SAKLISTE: INFORMASJONS- OG DISKUSJONSMØTE TORSDAG 20. SEPTEMBER 2012 

 

A. Orientering om styrets arbeid og omorganisering av styret 

B. Trondhjemske samlinger 

C. Økonomisk situasjon 

D. Arrangementer 

E. Videre diskusjon av THF’s profil og målsetting 

 

 

AD. pkt.3. ÅRSMELDING PERIODEN MAI 2011 - MARS 2012 

Styret har bestått av: 

Leder: Svein Carstens 

Styremedlem (kasserer): Edvard Dyrendahl 

Styremedlem (arrangementsansvarlig): Ragnhild Berge 

Styremedlem: Mikaela Rønstad 

Styremedlem (redaktør): Anders Dugstad 

Varamedlem (webansvarlig): Pål Kristen Langøien 

Varamedlem: Tor Anders Bekken Martinsen 

Revisorer: Kristen Mo og Erik Lien 

Valgkomite: Tone Stakvik, Sindre Aarsbog, Pål Thonstad Sandvik 

 

Årsmøte 2010-11 

Årsmøte 2010-11 ble avholdt i Arkivsenteret på Dora 07.06.2011 med 11 medlemmer tilstede. 

Årsmeldingen ble vedtatt uten innsigelser. 

Lederen av foreningen orienterte om styrets arbeid med å få permanent deponert/avlevert foreningens 

samlinger. Planen er å deponere fotosamlingene i Universitetsbiblioteket avd. Dora, 

mens gjenstandssamlingen overlates til Vitenskapsmuseet, NTNU om det er mulig å oppnå enighet om dette. Årsmøte gav sin støtte til styrets 

planer for det videre arbeidet med samlingene. Regnskapet ble godkjent etter noen kommentarer fra revisor. 

Valgkomiteen hadde ikke kommet opp med noe alternativ til sittende leder som ønsket avløsning. Årsmøtet ba derfor Svein Carstens om å 

fungere for ett år slik at det på årsmøte 2012 velges ny leder for THF for to år. 

 

Styremøter 

I perioden har styre hatt  ett møte til behandling av løpende saker. Leder har fulgt opp arbeidet med den nye kommunedelplan for Nyhavna. 

 

Plakettkomiteen 

Roy Håpnes - funksjonstid ut 2011 

Svein Carstens - funksjonstid ut 2010 

Rolf Grankvist - funksjonstid ut 2010 

Per R. Christiansen - funksjonstid ut 2011 

Terje Bratberg - funksjonstid ut 2010 

Svein Henrik Pedersen vara-funksjonstid ut 2011 

Aud Mikkelsen Tretvik vara- funksjonstid ut 2011 

 

I 2011 sto Plakettkomiteen bak utformingen av en plakett til Singsaker gård. Arbeidet med Trondhjems Bys Vel om å få etablert et samarbeid 

om det videre arbeidet med å utforme og sette opp plaketter er ført videre. Axel Christophersen har representert Trondhjems Bys Vel i komi-

teen. Ellers er det blitt arbeidet med å få satt opp plaketter på Nordre Ilevollen, Klubselskabet Harmoniens gård i Sverres gate, Thomas Angells 

stuer og Nidareid gård. Alle disse plakettene 

er planlagt finansiert av eierne selv. Komiteen har videre arbeidet med utforme test til og finansiering for plaketter til Hardangerfrukts brygge i 

Fjordgata og Løven Ila. Plakettkomiteen har fulgt opp arbeidet med å finne igjen forsvunne plaketter. 

 

Økonomi 

Gjennomgående er foreningens økonomi, som regnskapene viser, solid. Medlemskontingenten er fortsatt foreningens viktigste inntektskilde. 

Kontingenten er uforandret kr. 175,- for enkeltmedlem og kr. 200,- for par og institusjoner. Vi er avhengige av at kontingenten kommer inn, 

for å kunne holde aktiviteten oppe. Dessverre synes det som vi er inne i et 

generasjonsskifte i medlemsstokken, noe som gjør at nyrekruttering må bli en sentral oppgave i de nærmeste årene. Ny vervebrosjyre er nå 

produsert. Foreningen har mottatt et bidrag fra Trondheim kommune stort kr 10 000,- som tilskudd til utgivelsen av Trondhjemske Samlinger. 



Arrangement høst 2011 

Tirsdag 23. august. Klostervandring i Trondheim—Skjulte spor i bygrunnen.  Arkeolog Øystein Ekroll 130+ deltagere 

Søndag 11. september. Kulturminnedagen. Kultur– og naturhistorisk løype Baklia– Lavollen, Trondheim Bymark. Ca. 60 del-

tagere. 

Tirsdag 25. oktober. Norsk rettsmuseum, omvisning 22 deltagere 

Tirsdag 29 november. Julemøte i Huidtfeldtgården. Program: Om Huidtfeldtgården, kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen. Julen 

i et kunsthistorisk perspektiv, kunsthistoriker Daniel Johansen. 

 

Arrangement vår 2012 

Tirsdag 17. januar. Teatercafèen, Trøndelag Teater. Deus ex Machina—Dekorasjoner og sceneteknikk fra nær teaterfortid. 

Førsteamanuensis Ellen Karoline Gjervan. 23 deltagere. 

Onsdag 15. februar. Psykiatrihistorisk museum, Rotvoll. Erling Killingberg og Bjørn Rønning. 20 deltagere. 

Tirsdag 17. april. Kystlaget, Fosenkaia. Om Vågan i Lofoten og bruk av kysten i Nordland i middelalderen. Førsteamanuensis 

Merete Røskaft. 40 deltagere 

Søndag 10. juni. I familien Lysholms fotspor på Lade. Vandring med historiker Terje Bratberg. 

 

Publikasjoner 

Trondhjemske samlinger er fortsatt foreningens viktigste publikasjonssatsning. Foreningen har dessverre ikke maktet å få gitt ut 

Samlingene til fastsatt tid. Redaktøren har hatt en strevsom tørn med å få ferdigstilt publikasjonen. Medlemskap Foreningen er 

medlem av Landslaget for lokalhistorie og Sør - Trøndelag Historielag. Hjemmeside Foreningens har etter at hjemmesiden i 

2010 ble ødelagt av hackere fått på plass en ny løsning.  

http://trondhjemshistoriske.no/ 

Medlemmer 

Medlemssituasjonen i foreningen er fortsatt bekymringsfull. 

Enkeltmedlemmer: 117  Familie: 38  Institusjoner: 6  Livsvarige: 10 
 

 
AD. pkt.4. REGNSKAP 20011/2012 

 
 DRIFTSRESULTAT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PLAKETT-KOMITEEN 

 

BALANSE 

 Beholdning pr. 28,02,2011   225,532,52 

 Beholdning brukskonto 28,02,2011 Resultat pr. 28,02,2011 651,64 

 Kapitalkonto Sparebanken Midt Norge 29,02,2012 225 532,52 

 Brukskonto Sparekonto Midt-Norge 29,02,2012 34,73 

 Sum bank 225 619,25 

 Inntekter Utgifter 

Resultat 

2011 –12 

Resultat 

2010 –11 

 Kontingent  32 35,00 0,00 32 352,00 10 100,00 

 Møter 1 547,60 0,00 1 547,60 0,00 

 Gebyr 0,00 56,00 -56,00 16,00 

 Kontor 0,00 4 613,13 -4 613,10 4 613,13 

 Annonser 0,00 62 336,00 -62 336,00 0,00 

 Tr. hj. Samlinger 26 168,00 0,00 26 168,00 0,00 

 Tilskudd 11 552,00 0,00 11 552,00 10 000,00 

 Foreninger 0,00 6 940,00 -6 940,00 -1 100,00 

 Renter 5 254,00 0,00 5 254,00 4 953,00 

 Diverse 140,00 0,00 140,00 0,00 

 Sum 77 013,60 73 945,13 3 068,47 20 423,87 

 UTGIFTER INNTEKTER  BEHOLDNING 

 Beholdning pr. 31,12,2010   1 183,70 

 Innskuddsrenter 01,01,2011  1,00  

 Sum 0,00 1,00  

 Beholdning pr. 31,03,2009   1 184,70 

http://trondhjemshistoriske.no/


Revisors beretning for perioden  1.03.2011 – 29.02.2012 

Revisor har gått igjennom kasserers kassadagbok og utskrifter fra banken. På bakgrunn av dette settes opp følgende regnskap 

for perioden 

Inntekt       Utgifter 

Kontingent kr. 32 352    Trondhjems samlinger kr. 36 430,50 

Tilskudd  kr. 11 552    Kontingent   kr.   6 940 

Renter  kr.   5 254    Møter    kr.   1 547,60 

  kr. 49 158    Kontor   kr.   2 645 

       Diverse   kr.   1 188.91 

           kr. 48 752,91 

Overskudd kr. 405,09 

 

Balanse 

28.02.2011 Bank 4200.8674633 kr. 225 172,52 

         Bank 4202.0133443 kr.         651,64 

     Kr. 225 824,16 

 

29.02.2012 Bank 4200.8674633 kr. 226 194,52  

         Bank 4202.0133443 kr.           34,73 

     Kr. 226 229,25 

 

Alle bilag stemmer, men det er spørsmål om det et par regninger som ikke er betalt. Forskjellen mellom kasserers oppstilling og 

revisor skyldes dels kompleksiteten i bruk av de ulike bankkonti og noen posters ikke korrekt ført i kassadagboken. Revisor 

ingen merknad til Plakettkomiteens regnskap. Revisor anbefaler regnskapet ovenfor som foreningens regnskap for perioden 

01.03.2011 – 29.02.2012.  
Flatåsen 20.06.2012 Kristen Mo 

 

Ad. pkt. 5. VALG 2012:  

Innstilling til styret THF 2012 

Leder: Ragnhild Berge 

Styremedlem: Andreas Dugstad 

Styremedlem: Mikaela Rønstad 

Styremedlem: Tor Anders Martinsen 

Styremedlem: Bjarne Lein 

Kasserer: Kristen Mo 

 

Varamedlem: Pål Kristen Langøien 

Varamedlem: Erlend Lund 

 

Revisor: Erik Lien 

 

Valgkomite: Sindre Aarsbog, Pål Thonstad Sandvik, Edvard Dyrendahl 

Arrangementer høsten 2012 

 

 

ARRANGEMENTER HØSTEN 2012: 

 

Søndag 2. september 2012, kl 13:00  
Vandring i Skansen-området med vekt på Trondheims militære historie fra ca. 1180 til 1800-talet med bygningsarkeolog Øy-

stein Ekroll. 

Sted: Oppmøte ved havfruen vis-a-vis Ilen Kirke. Ansvarlig: Merethe Kristiansen, DTA 

 

Oktober 2012, Ny dato kommer Foredrag om historien til Sommersetra og denne delen av Bymarka og hva som blir gjort for 

å ta vare på bygningsmassen med mer. 

Sted: Oppmøte Sommersetra, Bymarka.  

 

Sent november 2012, kl 19:00 
THF satser i år på å arrangere et eget julemøte. Sted, dato og tema vil bli annonsert så snart de foreligger. 

 

Dato for arrangementer vil bli annonsert på våre hjemmesider og på facebooksida vår.   

http://trondhjemshistoriske.no/ 



 

Lover for Trondhjems Historiske Forening 

Vedtatt 6. des. 1897,  

revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973 og 14.04.2004 

 

§ 1 Trondhjems Historiske Forenings formal er å bidra til å utforske Trondheim og Trøndelags historie 

og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte å spre kunnskap om byen og 

landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i kulturvernet, og på foredragsmøtene søke å vekke 

interesse for historie generelt. 

 

§ 2 Årsmøtet fastsetter kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. Pengegaver som fore-

ningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings fond. Medlemmene får de 

skrifter som gis ut i Trondhjemske Samlinger, og til nedsatt pris de øvrige publikasjoner som fore-

ningen måtte gi ut. 

 

§ 3 Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer. Leder og fire styremedlemmer, med to varamed-

lemmer, velges av årsmøte, leder ved særskilt valg. Valget er skriftlig. Styret velger blant sine med-

lemmer kasserer, redaktør av Trondhjemske samlinger, vevsredaktør og arrangementskoordinator. 

En av disse velges i tillegg til foreningens nestleder. Funksjonstiden for styremedlemmene er to år, 

idet to og to da går ut, første gang ved loddtrekning. Varamedlemmene og to revisorer er på valg 

hvert år. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, deriblant leder eller nestleder, er til stede. 

 

§ 4 Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her 

legger styret fram oversikt over foreningens virksomhet i det siste år og revidert regnskap som desi-

deres av årsmøtet. På dette velges styre med varamenn og to revisorer. 

 

§ 5 Forandringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om sådanne forandringer må 

være fremsatt for styret senest en måned for møtet. 

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens med-

lemmer forlanger det; den korteste innkallingsfrist for sådant møte er fjorten dager. 

 

§ 7 Gjenstander av historisk interesse og verdi som foreningen eier, deponeres i ett av Trondheims mu-

seer. De forsynes med tydelig merke, som viser at de tilhører foreningen. Hvis foreningen oppløses, 

tilfaller gjenstandene den offentlige samling i Trondheim som siste møte bestemmer. Foreningens 

arkiv skjenkes i så fall til Statsarkivet i Trondheim, og den kontante pengebeholdning, sammen med 

det i paragraf 2 nevnte fond, til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet. Midlene for-

utsettes anvendt til fortsatt forskning av byens historie. 

 

§ 8 Et med minst en måneds varsel særskilt sammenkalt møte gjør i tilfelle vedtak om oppløsning av 

foreningen med 2/3 flertall av de møtende. 

 
 



Til:  

<<Navn>>  

<<Adresse>> 

<<Poststed>> 

Ved eventuell retur: 

TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING 

POSTBOKS 4423 

7418 TRONDHEIM 

http://trondhjemshistoriske.no/ 

Nå kan du motta varsel på e-post om nye innlegg på nettsiden til Trondhjems Historiske forening. 
Slik gjør du: Klikk på "Følg med" knappen nederst i høyre hjørne på nettsiden. Skriv inn din e-
postadresse og klikk "Registrer meg". Du vil deretter motta en e-post der du må bekrefte at du vil ha 
varselet. Tjenesten er gratis og du kan når som helst melde deg av. 


