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Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte torsdag 21. april 2016 
 
Sted:  Trondheim katedralskole, rom M29, Munkegata 8, Trondheim. 
Tid:  18.30 - 19.30 
 
Saksliste 

1. Godkjenning av møteinnkallingen. 

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

3. Årsmelding 2015. 

4. Regnskap 2015 og revisors melding. 

5. Fastsetting av medlemskontingenten. 

6. Valg. 

7. Eventuelt. 

 
 

Sak 3: årsmelding 2015 
 
Årsmelding og styrets virksomhet 
 

Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 18. mars 2015 har bestått av: 
 

Leder:  Ragnhild Berge 
Nestleder: Tor Anders Bekken Martinsen 
Styremedlem: Bjarne Lein (kasserer) 
Styremedlem:  Andreas Dugstad (redaktør) 
Styremedlem:  Erlend Lund (sekretær og medlemsansvarlig) 
Styremedlem:  Anne Marit Slette  
Styremedlem:  Anders Lervold 
Varamedlem:  Pål Kristen Langøien (webansvarlig) 
Varamedlem:  Bjørn Skar 
 

Revisorer:  Eirik Lien og Bjørn Arne Halonen. 
Valgkomité:   Pål Sandvik, Tone Stakvik og Svein Henrik Pedersen. 
 
I tillegg har følgende komiteer oppnevnt av styret fungert i perioden: 
 

Plakettkomiteen:  Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Per R. Christiansen, Svein Henrik Pedersen,  
 Bodil Angard Rian, Bjarne Lein (sekretær), Gunnar Houen (byantikvar).  
 Varamedlemmer: Mette Bye og Finn Damstuen. 
 

Steds- og veinavngruppe: Mikaela Vettenranta Rønstad, Svein Henrik Pedersen,  
 Eirik Lien og Kristen Mo.  
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Årsmelding 
Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags 
historie, og gjennom foreningens virke spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen 
skal også delta aktivt i kulturvern og bidra til økt interesse for historie generelt. Foreningen 
utgir årlig tidsskriftet Trondhjemske Samlinger. Trondhjems Historiske Forening er grunnlagt 
i 1897 og er en av landets eldste historiske foreninger. 
 
Årsmøtet 2015 ble avholdt onsdag 18. mars 2015 i lokalene til Program for lærerutdanning 
(PLU) ved NTNU på Moholt (Jonsvannsvn. 82). 16 personer var til stede. Årsmelding, 
regnskap og revisorenes melding ble godkjent av årsmøtet. Det ble vedtatt å beholde 
medlemskontingenten uforandret. Valg ble avholdt der fire styremedlemmer og to 
varamedlemmer ble valgt for en funksjonstid av to år. Herunder ble Anne Marit Slette 
innvalgt som nytt medlem av styret samt at det ble foretatt en omrokkering av styremedlem 
og vara. For øvrig er styret uendret. Revisorer og valgkomité ble gjenvalgt. Det var i løpet av 
orienteringen noe diskusjon omkring arrangementer, innspill om utsendelse av informasjon 
per brev, forslag om sommerstipend for nyutdannede masterstudenter for å skrive artikkel 
til Trondhjemske Samlinger samt ønsker om at THF skal involvere seg mer i den offentlige 
debatten.  
 
Styrets virksomhet  
Styret har lagt ned en omfattende og variert arbeidsinnsats for foreningen i 2015. Det er i alt 
avholdt seks styremøter. I tillegg er en rekke saker avklart via epost. Faste poster er 
Trondhjemske samlinger, arrangementer, økonomi og medlemsrekruttering.   
THF har vært representert i ulike regionale og landsdekkende møter. Leder og nestleder 
deltok på årsmøtet til Sør-Trøndelag historielag 14. mars 2015 i regi av Malvik historielag. 
Styremedlem Anders Lervold stilte på Landsmøte for lokalhistorie 29.-31. mai 2015 i Bø i 
Telemark. Leder og nestleder deltok på stiftelsesmøtet for Forum for norske byselskap holdt 
22. juni hos Oslo Byes Vel. Leder har også i 2015 stilt på møter i Byhistoriekomiteen i regi av 
Trondheim kommune.  
 
THF mottok tilbud om å overta et arkiv etter avdøde medlem Hans Ole Løberg. Arkivet 
utgjør et klipparkiv samlet fra lokale aviser og tidsskrifter om tema som byhistorie, idrett og 
skulpturer i Trondheim. Styret takker på vegne av foreningen for den generøse gaven, og 
har i løpet av høsten 2015 hentet og sikret arkivet. Foreningens betydelige arkiv og 
boksamling er stadig gjenstand for diskusjoner i styret, og viser tydelig behovet for et 
foreningslokale der dette materialet kunne vært tilgjengelig for medlemmene. 
 
Trondhjemske Samlinger 2015 ble sendt ut til medlemmene på nyåret 2016. Styret beklager 
forsinkelsen og vil revurdere tidsfrister for innsending av stoff til årboka. Samtidig kan det 
nevnes at vi er godt tilfreds med å ha skiftet trykkeri, som via avtaler med Landslaget for 
lokalhistorie, leverer raskt, med god kvalitet og til lavere pris enn tidligere.  
 
Steds- og veinavngruppa har kommet med innspill i en håndfull saker tilsendt fra Trondheim 
kommune. Herunder var forslag til navn på park ved Adressa-bygget, navn på ny skole i 
Ranheimsområdet og plassering av Odd Iversens navn på vei eller plass i byen.    
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Publikasjoner 
THFs internettside er http://trondhjemshistoriske.no. Foreningen er også på facebook: 
https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske. Det arbeides kontinuerlig med å holde 
nettsidene oppdatert og facebook-siden aktuell. 
 
Medlemmer 
Foreningen hadde 221 betalende medlemskap i 2015, en nedgang på 32 fra forrige år. 
Foreningen hadde 149 enkeltmedlemskap, 48 familiemedlemskap, 14 institusjonsmedlem-
skap, 8 livsvarige medlemskap hvorav tre æresmedlemmer, og 2 studentmedlemskap. Med 
utgangspunkt i at familiemedlemskap betyr minst to medlemmer, gir dette et medlemstall 
på 269 medlemmer.  
 
Ikke alle familiemedlemskap oppgir mer enn ett navn, og det er derfor ønskelig at de som 
betaler familiekontingent oppgir to navn.  
 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å bidra til medlemsrekrutteringen, da man ser med 
bekymring på utviklingen i medlemstallet. 
 
Arrangementer 
Følgende arrangementer ble gjennomført i 2015: 
 
Onsdag 18. mars Årsmøte i THF  

 Årsmøtet ble avholdt på NTNU, Program for lærerutdanning på 
Moholt. 

 
Onsdag 3. juni Fra hopprenn og høyfjellshotell til vikingtidens jernblåster ved  
 Gråkallen. Vandring med Ragnhild Berge. 
 
Søndag 23. august Kirkegårdsvandring Lademoen kirkegård 
 Vandring med Svein Henrik Pedersen. 
 
Lørdag 28. november Julemøte i THF  
 Foredrag ved Anders Kirkhusmo om tyskerarbeidet på Værnes i april  

 1940. Møtet ble avholdt i Hornemansgården med omtrent 25 
tilhørere. 

 
Arrangementene annonseres på epost til de av medlemmene som har oppgitt sin 
epostadresse, på foreningens nettsider og på facebook, i spalten "Hva skjer" i 
Adresseavisen, på NTNUs kunnskapskalender, og ved plakatoppslag ulike steder i byen.  
 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sende oss sin epostadresse slik at vi raskt og enkelt 
kan sende ut informasjon om arrangement og andre påminnelser.  
Vår epostadresse er: post@trondhjemshistoriske.no   
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Økonomi.  
Arvemidlene ble juni 2014 plassert som ett års fastrenteinnskudd 3,4 % i Surnadal 
Sparebank. Da perioden utløp i juni 2015 ble det, etter innhentet tilbud fra 7 ulike banker, 
inngått ny avtale om ett års fastrenteinnskudd 2,0 % i Surnadal Sparebank. Avtalen går frem 
til juni 2016.  
 

Som man ser av regnskapet for 2015 mangler noen utgifter og inntekter man skulle 
forvente. 

 Innbetalt medlemskontingent er svært lav. Årsaken er at Trondhjemske Samlinger 
2015 ble forsinket og først sendt medlemmene januar 2016. Det meste av 
kontingenten for 2015 vil derfor komme i regnskapet for 2016. I tillegg var 
Trondhjemske Samlinger 2014 litt tidlig så mange betalte før åsskiftet 2014/15.  

 Tilskudd kr. 10.000,- fra Trondheim kommune mangler. Årsaken er at Trondhjemske 
Samlinger 2015 ble forsinket så tilskuddet ble utbetalt i januar 2016. 

 Utgifter til trykking av Trondhjemske Samlinger 2015 mangler. Disse kommer også i 
regnskapet for 2016 siden trykkingen ble forsinket.  

Forøvrig er utgiftsposten for møter uvanlig stor i 2015. Omlag halvparten er reiseutgifter for 
deltakelse på stiftelsesmøte i Forum for norske byselskap, og for deltakelse ved landsmøtet 
for Landslaget for lokalhistorie i Bø. 
 

Tilskudd og refusjoner 
Trondheim kommune har støttet utgivelsen av Trondhjemske Samlinger 2015 med kr. 
10.000,- Fra LLH mottok THF kr. 5.783,- i momsrefusjon for 2014. Momsutgiftene i 2014 var 
på kr. 2.426,- THF er registrert i Frivillighetsregisteret og aktuell som mottaker av 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I 2015 mottok vi kr. 1.034,- i Grasrotandel til THF. Se 
statistikk på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen. 
 

Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle sine 
samarbeidspartnere for innsatsen i 2015. 
 
 
 

Plakettkomiteens årsmelding 2015 
 

Plakettkomiteen har i 2015 bestått av 

Aud Mikkelsen Tretvik, leder 
Bjarne Anders Lein, sekretær 
Per Reidar Christiansen, medlem 
Svein Henrik Pedersen, medlem 

Bodil Angard Rian, medlem 
Mette Bye, varamedlem 
Finn Damstuen, varamedlem  
Gunnar Houen, medlem (ex officio) 

 

Ny produksjonsmåte 
Det er blitt arbeidet med å finne alternativ til støping av plaketter i bronse. Resultatet ble 
aluminium med silketrykk, og plaketten for Synagogen ble brukt som prøveplakett. Denne 
ble avduket under en liten seremoni 13. september. Den nye typen plakett har store 
likhetstrekk med bronseplakettene i form og farge, men koster en brøkdel å produsere.   
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Nye plaketter 

 Synagogen 

 Statsarkivet 

 Nidareid gård 

 E. C. Dahls stiftelse 

 Kjøpmannsgt. 37 

 Bryggerekka i Kjøpmannsgata  
(samleplakett til montering på nr. 27)  

 
Plaketter under arbeid 

 Vår Frue gt. 4 

 Kalvskinnsgt. 6 

 Eirik Jarls gt. 6, 7, 8 og 9 (samleplakett) 

 Studentersamfundet 

 Trafo Klæbuvn. 

 Dronningens gt. 10 

 Hospitalsløkkan 20a 

 Gildevangen 
 
Gjenfunne plaketter 

 Handelsbanken, Søndre gt. 15 (plaketten henger inne i lokalet) 

 Dronningens gt. 26, 28 og 30 
 

 
Verna bygg ved St. Olavs hospital 
Plakettkomiteen har hatt møte med ansvarlige for skilting ved St. Olavs eiendom. Ca. 20 
historiske bygninger er med på Landsverneplanen for Helsesektoren. Bronseplaketter blir 
for kostbare, men den alternative produksjonsmåten er interessant. 
 
Statuttene for komiteen 
Statuttene for komiteen er gjennomgått og forslag til reviderte statutter er sendt til styret 
for behandling. 
 
Plaketter for hus flyttet til Sverresborg 
Etter henvendelse fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har komiteen diskutert 
muligheten for å informere om hus som tidligere har stått i Trondheim sentrum, men som 
nå står på Sverresborg. 
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Sak 4: Regnskap 2015 og revisors melding 
 

 
 
 
Medlemskontingenten er uforandret kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og 
institusjoner, og kr. 50,- for studenter.  
 
Regnskapsåret 2015 følger kalenderåret. 
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Revisors melding 
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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  
Innstilling fra valgkomiteen fremlegges på årsmøtet.  
 
 
 
 
  

Torget 1958. Foto: Johan Alme. Trondheim byarkiv (flickr) 
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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.  
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§ 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. 
 

Torget 1893. Foto: Jørgen Wickstrøm. Trondheim byarkiv (flickr) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Returadresse: 
Trondhjems Historiske Forening 
Postboks 4423 
7418 TRONDHEIM  Org.nr. 883 176 502 
 

 

Har du husket medlemskontingenten? 
 

Hvis du mangler giro kan du betale kontingenten til 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 utgivelser av Trondhjemske Samlinger.  
 

 

Støtt oss med Grasrotandelen!  
Grasrotmottaker får 5 prosent av din spillinnsats - uten 
at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse!  
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill,  
bortsett fra Flax, Extra og Belago. 
 

SMS, send Grasrotandelen 883176502 til 2020 
 

Mer informasjon: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen 

Ravnkloa 1893. Foto: Jørgen Wickstrøm. Trondheim byarkiv (flickr) 


