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TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL 

ÅRSMØTE TIRSDAG 11. MARS 2014, KL. 18:00 – 20:00 

 PÅ BAKKE GÅRD, MØLLENBERG 

 

 

 
 

SAKSLISTE 
 

1. Godkjenning av møteinnkallingen.  

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

3. Årsmelding 2013.  

4. Regnskap 2013 og revisors melding.  

5. Fastsetting av medlemskontingenten. 

6. Valg. 

7. Arv fra Kristen og Aasta Aspaas - opprettelse av stipend. 

8. Opprettelse av veinavnkomité.   

9. Eventuelt. Innspill fra medlemmene.  

 

 

 

 

Sak 3: ÅRSMELDING 2013 
 
 

Styret har i 2013 bestått av: 

Leder:  Ragnhild Berge 

Nestleder:  Tor Anders Bekken Martinsen 

Styremedlem:  Bjarne Lein (kasserer) 

Styremedlem:  Andreas Dugstad (redaktør) 

Styremedlem:  Mikaela Rønstad 

Styremedlem:  Erlend Lund (sekretær og medlemsansvarlig) 

Styremedlem:  Bjørn Skar (arrangementsansvarlig) 

Varamedlem:  Pål Kristen Langøien (webansvarlig) 

Varamedlem:  Anders Lervold 

 

Revisorer:  Eirik Lien og Bjørn Arne Halonen. 

Valgkomiteen:   Pål Sandvik, Tone Stakvik og Svein Henrik Pedersen. 

Plakettkomiteen:  Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Per Christiansen, Svein Henrik Pedersen,  

 Bodil Rian, Bjarne Lein (sekretær), Gunnar Houen (byantikvar),  

 Mette Bye (fast møtende varamedlem), Svein Henrik Pedersen  

 (fast møtende varamedlem).  

 Axel Christophersen (jan-aug.), Terje Bratberg (jan-nov). 
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Årsmøtet 2013  

Årsmøtet ble avholdt 9. april 2013 i Suhmhuset, Vitenskapsmuseet med 21 personer til stede.  

I forkant av møtet holdt Anders Kirkhusmo et kåseri om brannvesenets historie i Trondheim. 

Utover de ordinære sakene behandlet årsmøtet endring av lovene for THF, orientering om arv til 

THF, og tildeling av æresmedlemskap. Forslag til nye lover ble gjennomgått punkt for punkt. 

Årsmøtet vedtok deretter enstemmig styrets lovforslag med endringer vedtatt av årsmøtet. THFs 

lover er vedlagt årsmøteinnkallingen. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med den 

merknad at årsmøtet påla styret å finne en revisor II innen tre måneder. Styret fulgte opp dette og 

engasjerte Åshild Snøfugl som revisor II for regnskapet 2012.  

Rolf Grankvist, Anders Kirkhusmo og Bo Harald Nissen ble utnevnt til æresmedlemmer av 

foreningen. 

Medlemmer  

Foreningen hadde 261 betalende medlemmer i 2013. Dette er en økning på 29 medlemskap siden 

forrige årsmøte. Foreningen hadde 172 enkeltmedlemmer, 59 familiemedlemskap, 20 institu-

sjonsmedlemskap, 2 studentmedlemskap, 5 livsvarige medlemskap og 3 æresmedlemmer i 2013.  

Styrets virksomhet 

2013 har vært et aktivt år og det er avholdt ni styremøter. Det er arbeidet videre med rutiner og 

standarder for foreningens arbeid. Planer for økt medlemsrekruttering til foreningen er hyppig 

diskutert. THF mottar så å si månedlig eposthenvendelser fra publikum med spørsmål om 

historiske hendelser, kilder og kulturminner og svarer fortløpende på disse. I desember avga 

foreningen skriftlig innspill til ny kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim kommune. 

THF er høringsinstans i alle saker fra Trondheim kommune vedrørende endringer eller 

bestemmelse av nye veinavn. I 2013 har foreningen gitt innspill til åtte veinavnsaker i 2013, 

derav saker med flere navnsettinger.  

 

THF har ved leder eller andre styremedlemmer vært representert på eksterne møter:  

 16.03.13 Årsmøte i Sør-Trøndelag Historielag 16. mars i Budal. 

Arr. Sør-Trøndelag Historielag og Gauldal historielag.  

 03.10.13 Høringsmøte vedr. «Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2012-2025». 

Arr. Trondheim kommune 
 

THF representerer byens historiske foreninger og lag i Byhistoriekomitéen, og har stilt på 

samtlige møter komiteen har avholdt i 2013.   

 

Som i 2012 har en god del tid gått med til sakene vedrørende arven fra Aspaas og Killingberg. 

Oppgjøret etter Killingberg ble avsluttet i november 2013, og Aaspaas ble avsluttet februar 2014.  

 

Publikasjoner  

I det årsmøteinnkallingen går i trykken er foreningen kommet ajour med rekken av 

Trondhjemske Samlinger. Trondhjemske samlinger 2012 var klar i vårhalvåret 2013, og 2013-

utgaven har gått i posten til medlemmene nå i februar 2014. For 2014 foreligger det stoff til to 

nummer av Trondhjemske Samlinger! Det første vil være et særtrykk og inneholde én større 

artikkel, mens et ordinært nummer med flere artikler kommer henimot jul. Medlemmene vil få 

tilsendt begge deler i posten mot sedvanlig kontingent.    
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Styret har dessuten utarbeidet en ny informasjonsbrosjyre, og det er laget et komplett og søkbart 

register over alle artikler utgitt i TS. Registeret er publisert på foreningens nettside. 

 

Nettside 

THFs nettside er http://trondhjemshistoriske.no. Foreningen er også på facebook: 

https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske. Det arbeides kontinuerlig med å holde nett-

sidene oppdatert. Foreningens medlemmer oppfordres til å følge med på nettsidene for siste nytt 

om arrangementer og møter. Det er nå ca. 240 personer som følger facebooksiden vår. 

 

Arrangementer 

THF har gjennomført følgende arrangement i løpet av 2013. Med unntak av julemøtet er alle 

arrangementene gjennomført i samarbeid med Fortidsminneforeningen DTA. 

 

Søndag 20. januar (i regi av THF): Trøndelag Flyavdeling og overgivelsen av Værnes 1940. 

Foredrag ved historiker Frode Lindgjerdet, førstekonsulent ved Vitenskapsmuseet. Ca. 35 

fremmøtte. 

 

Tirsdag 19. februar (i regi av DTA): Dilemmaer i bygningsvernet. Foredrag ved byggeleder og 

arkitekt Svein Rasmussen. 

 

Tirsdag 19. mars (DTA): Fremstilling av smidde vindusbeslag og -henglser, metoder og 

utførelse ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 

 

Søndag 28. april (THF): Byvandring ”Spor fra et folkemord; Trondheim og det norske 

holocaust” ved Jon Reitan, førstekonservator ved Falstadsenteret. Ca. 80 fremmøtte. 

 

Torsdag 6. juni (THF): Omvisning i Schøningsdal gård. Ca. 55 fremmøtte. I samarbeid med 

Byåsen historielag. 

 

Onsdag 28. august (DTA): Villa Rognli, hus og hage til besvær; eller også begjær!  

 

Søndag 1. september (THF): Hvordan har bybrannene formet Trondheim? Byvandring med 

historiker Svein Henrik Pedersen. Cirka 35 fremmøtte. 

 

Fredag 13. september (DTA): Historier fra Trondhjemshistoriens skyggesider. 

Byvandring som en del av arrangementet Kulturnatt i Trondheim. 

 

Lørdag 19. oktober (THF): ”Da borgerne ytret seg fritt. Adressene fra stiftsstedene vinteren 

1813-14”. Foredrag ved historiker Magne Njåstad. 31 fremmøtte. 

 

Lørdag 7. desember: Julemøte i Trondhjems Historiske Forening på Bakke gård.  

Foredrag av foreningens nestleder Tor Anders B. Martinsen om Claude Collarts invasjon av 

Trøndelag under den nordiske sjuårskrig som tema. Ca. 20 fremmøtte. 

http://trondhjemshistoriske.no/
https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske
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Arrangementene annonseres på e-post til de av medlemmene som har oppgitt sin epostadresse, 

på foreningens nettsider og facebook-side, i spalten ”Hva skjer” i Adresseavisen, NTNUs 

kunnskapskalender, og ved plakatoppslag ulike steder i byen. 

Vi oppfordrer deg som medlem til å sende oss din e-postadresse slik at du kan få tilsendt 

informasjon om arrangement og andre påminnelser.  

Styret har kjøpt inn en bærbar mikrofon med høyttaler til bruk ved byvandringer og på utendørs 

arrangementer. 

Plakettkomiteen 

Plakettkomiteen har hatt stor aktivitet i 2013. Det er avholdt 4 møter, og det er ferdigstilt 

plaketter på bl.a. "Løven" og "Klubbselskapet Harmonien".  

Sverres gate 4 ble avduket 1. februar 2013 ved markeringen av 200-årsjubileet for 

Klubbselskapet Harmonien, og plaketten på "Løven" ble avduket 30. april 2013 i forbindelse 

med stemmerettsjubileet.  

 

Plakettkomitéen har i tillegg 12 plaketter under arbeid i ulike stadier, bl.a. der noen har ferdig 

tekst og skal settes i produksjon, noen er produsert men ikke montert, og noen har forsvunnet og 

må etterlyses/reproduseres. 
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Sak 4: Regnskap 2013 og revisors melding 

 

 

 

 

Medlemskontingenten er uforandret kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og 

institusjoner, og kr. 50,- for studenter.  

 

Regnskapet for 2013 gjelder perioden 01.01.2013 - 31.12.2013. 
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Sak 5: Fastsetting av medlemskontingenten 

Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner,  

og kr. 50,- for studenter.  
 

Styrets forslag er at medlemskontingenten holdes uendret. 

 

 

Sak 6: Valg  
 

Valgkomité:  

Pål Sandvik  

Tone Stakvik 

Svein Henrik Pedersen 

 

Leder:  

Ragnhild Berge gjenvalg for 2 år 

 

Styremedlemmer: 

Tor Anders B. Martinsen gjenvalg for 2 år 

Bjarne Lein gjenvalg for 2 år 

Andreas Dugstad ikke på valg 

Mikaela Rønstad ikke på valg 

Erlend Lund ikke på valg 

Bjørn Skar ikke på valg 

 

Varamedlemmer:  

Pål Kristen Langøien ikke på valg 

Anders Lervold ikke på valg 

 

Revisorer:  

Eirik Lien gjenvalg for 1 år 

Bjørn Arne Halonen nyvalg for 1 år  

 

 

Sak 7: Arv fra Kristen og Aasta Aspaas - opprettelse av stipend 
 

THF har arvet en betydelig sum penger etter Kristen og Aasta Aspaas. Testatorene ønsket at 

foreningen skal bruke pengene til publiseringsformål. Styret ønsker å foreslå for årsmøte at 

foreningen oppretter et stipend for masterstudenter innenfor historiske fag. Hensikten med 

stipendet er å stimulere til økt forskning på historiske tema i Trondheim og Trøndelag.  

 

Kriteriene for å motta stipend skal være at søkere til stipendet skriver masteroppgaver med tema 

nært knyttet til foreningens formålsparagraf. Stipendene kan være på inntil 15.000 kr, normalt 

10.000 kr. Det kan utdeles inntil to stipend pr år. Mottakere av stipend forplikter seg til å skrive 

en artikkel om sitt emne i Trondhjemske Samlinger. Årsmøtet gir styret tillatelse til videre å 

utforme kriterier for stipendet.  
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Sak 8: Opprettelse av veinavnkomité 
 

THF er høringsinstans i alle saker fra Trondheim kommune vedrørende endringer eller 

bestemmelse av nye veinavn. I 2013 har foreningen gitt innspill til åtte veinavnsaker i 2013, 

derav saker med flere navnsettinger. 

 

Veinavnsakene utgjør et viktig arbeid for THF. Her kan vi bidra med å forankre navn til lokal og 

regional historie, og resultatene vil bli stående i lang tid og nå ut til mange.  

 

Det er ønskelig å involvere flere av foreningens medlemmer i dette arbeidet, og det foreslås 

derfor å opprette en veinavnkomité som kan behandle disse sakene på THFs vegne.  

 

De som ønsker å delta i veinavnkomiteen kan melde seg på årsmøtet eller benytte 

kontaktskjemaet på THFs hjemmesider. 
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Lover for Trondhjems Historiske Forening 
vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14. apr. 2004, 28. 

apr. 2008, 6. mai 2009, 28. apr. 2010 og 9. apr. 2013. 

 

§ 1 – Formål 
Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags 

historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte spre kunnskap om 

byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern av kulturarven og søke å vekke 

interesse for historie generelt. 

 

§ 2 – Årsmøtet 
Årsmøtet er Trondhjem Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt 

medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen 

utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret fram oversikt over 

foreningens virksomhet det siste år samt revidert regnskap. På årsmøtet velges leder, 

styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer. 

Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. 

Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må være fremsatt 

for styret senest en måned før møtet og kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling. 

Lovendringene trer i kraft umiddelbart. 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får Trondhjemske Samlinger. 

 

§ 3 – Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens 

medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte er fjorten dager. 

 

§ 4 – Foreningens styre 
Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to 

varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv skal valget 

foregå skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk ansvarlig, redaktør for 

Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med særlig ansvar for kommunikasjon. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede 

Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen. 

Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene. 

 

§ 5 – Gaver 
Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings 

fond. 

 

§ 6 – Plakettkomiteen 
Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av Plakettkomiteen og 

bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomiteens formål er å gjøre publikum oppmerksom på, og 

gi informasjon om, bygninger i Trondheim kommune som utmerker seg. Plakettkomiteen 

konstituerer seg selv med leder og sekretær. 

 

§ 7 – Oppløsning 
Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt møte. 

Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen krever 2/3 flertall av 

de fremmøtte medlemmene. 

Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler. Midlene 

forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie. 
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Har du husket medlemskontingenten? 
 

Hvis du mangler giro kan du gjøre det på konto nr. 4200.86.74633  

 

Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner, og  

kr. 50,- for studenter. Betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet og mottar 

kommende nummer av Trondhjemske Samlinger.  

 
 

 

http://trondhjemshistoriske.no/ 
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Returadresse: 

Trondhjems Historiske Forening 

Postboks 4423 

7418 TRONDHEIM 
 


