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Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte onsdag 4. april 2018.

Sted: NTNU, Lysholmkvartalet, møterom LY14
Tid: 19.00 ‐ 21.00
Møtet innledes 19.00 ‐ 19.30 med en Trondhjemskviss. Kvissmaster er Eirik Lien.

Saksliste
1. Godkjenning av møteinnkallingen.
2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet.
3. Årsmelding 2017.
4. Regnskap 2017 og revisors melding.
5. Fastsetting av medlemskontingenten.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Sak 3: årsmelding 2017
Årsmelding og styrets virksomhet
Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 23. mars 2017 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Jakob Maliks
Tor Anders Bekken Martinsen
Andreas Dugstad (redaktør for Trondhjemske Samlinger)
Erlend Lund (sekretær og medlemsansvarlig)
Bjarne Lein (kasserer)
Anne Marit Slette
Caroline Fredriksen
Cecilie Nørberg (webansvarlig)
Ingrid Bugge Dystland

Revisorer:
Valgkomité:

Eirik Lien og Bjørn Arne Halonen.
Pål Sandvik, Ida Bull og Ragnhild Berge.

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, Gunnar Houen, Rune Håvard Kjenstad (sekretær).
Varamedlemmer: Mette Bye, Finn Damstuen, Jonny Kregnes.
Steds‐ og veinavngruppe: Ragnhild Berge, Svein Henrik Pedersen, Eirik Lien, Kristen Mo og
Mikaela Vettenranta Rønstad.
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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 2017 ble avholdt torsdag 23. mars 2017 i Suhmhuset, Elvegata 6.
15 personer var til stede. Innkallingen og årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.
Regnskap og revisorenes melding ble godkjent av årsmøtet. Det ble vedtatt å holde
kontingenten uforandret. Andreas Dugstad, Anne Marit Slette og Erlend Lund ble
gjenvalgt til styret. Caroline Fredriksen og Cecilie Nørberg ble innvalgt til styret. For
øvrig er styret uendret. Revisorene ble gjenvalgt. Valgkomiteen har bestått av Pål
Thonstad Sandvik, Ida Bull og Ragnhild Berge.
Leder for plakettkomiteen Aud Mikkelsen Tretvik redegjorde for plakettkomiteens
arbeid. I forbindelse med redegjørelsen ble det ytret ønske om at komiteen jobber
tettere med styret om arrangement i forbindelse med plakettavdukinger.
Styreleder orienterte om arbeidet med etableringen av et publikasjonsstipend for
masterkandidater. Det ble godt mottatt av årsmøtet, men Aud M. Tretvik
kommenterte at styret må avklare om stipendbeløpet er skattepliktig.
Styrets virksomhet
Styret har lagt ned en omfattende og variert arbeidsinnsats for foreningen i 2017.
Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av 2017, fire foredrag, tre byvandringer og
en kvisskveld. Faste poster er Trondhjemske samlinger, arrangementer, økonomi og
medlemsrekruttering. THF var representert ved årsmøtet i Sør‐Trøndelag historielag.
Årsmøtet 2016 ga sin tilslutning til at styret skulle arbeide med å realisere Eirik Liens
forslag om at THF skulle gi en byhistoriske rebuskviss til Adresseavisen i anledning
avisens 250‐årsjubileum. Dette har styret fulgt opp. Adresseavisen har hatt en
dobbeltside med Liens rebuskvisser i UKE‐Adressa gjennom hele 2017. Kvissene var
utformet slik at THFs logo og en forkortet versjon av foreningens formålsparagraf var
synlig. Det har vært nedlagt et stort arbeid fra THFs side med denne gaven: Eirik Lien
har lagd kvissene og koordinert utgivelsen med Adresseavisens redaksjon,
veinavnkomiteen har bidratt med kvalitetssikring av kvissene. Her må særlig Svein
Henrik Pedersens innsats fremheves. Erlend Lund har bistått med bildemateriale.
Styreleder har assistert Eirik Lien i møter med Adresseavisen. Tilbakemeldingene vi
har fått angående denne gaven har gjennomgående vært positive.
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Etter forrige årsmøte konstituerte det nye styret seg og utpekte en stipendkomité.
Komiteen besto av styremedlemmene Erlend Lund og Andreas Dugstad. Steinar
Suppehellen hadde sagt seg villig til å være eksternt medlem. Supphellen har senere
måttet trekke seg, men Ida Bull har sagt seg villig til å være eksternt medlem i
komiteen. Styret fulgte opp Aud M. Tretviks anmerkning om avklaring av om
stipendet regnes som skattbar inntekt med en skriftlig henvendelse til skatteetaten.
Da spørsmålet ennå ikke er avklart, valgte vi ikke å offentliggjøre stipendet ved
relevante studiesteder for året 2017. Styret tar sikte på å offentliggjøre stipendet
tidlig høst 2018 med de endringer som må være nødvendige av skattetekniske
hensyn.
Styret har arbeidet med bestilling av foreningskaffekrus, de forventes levert i 2018.
Krusene er tenkt solgt til selvkost på vår hjemmeside og brukt som gave til
foredragsholdere og andre personer som har bidratt særlig i det foregående året.
Foreningen har en samling bøker og annet trykt materiale som ligger i bevaring på
Dora. Styret har begynt å rydde i dette materialet. Her gjenstår et betydelig arbeid.
Gamle dubletter av Samlingene, hvor antallet for noen årganger er betydelig, skal
tilbys i pakker til institusjoner som kan tenkes å ha interesse for innholdet. Noen
trykksaker som tidligere er produsert for foreningen, er av en slik karakter at
allmennheten kan tenkes å ville betale for dem og vurderes tilbudt fra foreningens
hjemmeside.
Det har vært gjort oppgradering av vår hjemmeside, bl.a. er foreningen plaketter nå
innplassert på et digitalt trondheimskart koblet til google maps. Ved å trykke på
foreningssymbolet på kartet kommer det opp en side med bilde og informasjon om
grunnlaget for plaketten. Kartet fungerer veldig godt på mobiltlf. hvis man vil vandre
fra plakett til plakett.
Det har ellers vært skifte i nettansvarlig i løpet av året, der Pål Kristen Langøien har
overlatt ansvaret til Cecilie Nørberg.
Publikasjoner
Trondhjemske Samlinger 2017 ble sendt ut til medlemmene i desember 2017. Etter
at redaksjonen forbedret sine rutiner med frister og korrektur har problemene med
forsinkelser sunket betydelig, og 2017‐utgaven kom ut som planlagt. Med seks
artikler fordelt på 160 sider så er utgaven den fyldigste under nåværende redaktør.
Redaktøren ser riktignok et større potensial for salg i butikker for Trondhjemske
Samlinger i fremtiden, særlig ved juletider, og vil jobbe for at dette vil bli forbedret
til neste utgave.
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Medlemmer
Foreningen hadde 250 medlemskap i 2017, en oppgang på 26 fra 2016. Med
familiemedlemskap (to per medlemskap) utgjør dette 305 medlemmer, opp fra 274 i
2016. Foreningen hadde 168 enkeltmedlemskap, 53 familiemedlemskap, 9
institusjonsmedlemskap, 7 livsvarige medlemskap og 13 studentmedlemskap.
Medlemstallet er rimelig stabilt fra år til år. Oppgangen i 2017 kan i stor grad
tilskrives en vellykket rekrutteringskampanje tidlig på året. Dette vil gjentas på nytt
senere.
Styret oppfordrer medlemmene til å bidra til medlemsrekrutteringen. Mange av
medlemmene har oppgitt sin e‐postadresse slik at styret enklere kan holde
kontakten med foreningsmedlemmene. Vi oppfordrer de som har e‐post til å melde
inn sin adresse.
Arrangementer
I 2017 gjennomførte foreningen, enten selv, eller i samarbeid med andre, åtte
arrangementer, inkludert en egen vandring for studenter. Arrangementene var jevnt
over godt besøkte slik vi ser det, med alt fra noe over 20 deltakere, og opp til mer
enn 130 deltakere.
Fjorårets første arrangement ble avholdt i april, og var et foredrag om utgravningen
av Klemenskirken, ved Anna H. Petersén. Dette var i samarbeid med Litteraturhuset i
Trondheim. Neste post på programmet var kirkegårdsvandring på Tilfredshet
kirkegård i mai, med Svein Henrik Pedersen som guide. Han formidlet mye
interessant informasjon om kirkegården og bygningene. Måneden etter holdt Hilde
Dahl et foredrag om norsk psykiatri før andre verdenskrig, med utgangspunkt i
historien til Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl. I august gjennomførte vår nestleder
Tor Anders B. Martinsen en historisk og arkeologisk byvandring for årets nye
studenter innen de nevnte disiplinene. Det neste arrangementet var Kjersti Lies
vandring på Pappenheim i september. Dette ble årets desidert mest populære
arrangement, med over 130 deltakere! I oktober holdt Ida Bull et foredrag om
Thomas Angell, og i november arrangerte vi en lokalhistorisk Trondheimskviss i
samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Kvissmaster var Eirik Lien, kjent for sine
ukentlige rebuskvisser i Adresseavisen. Årets siste arrangement ble avholdt i
desember, og var vårt tradisjonelle julemøte. THF fylte 120 år i 2017, og dette ble
markert på julemøtet med både jubileumskake, en tur med veterantrikk, samt
visning av, og foredrag om, den historiske trikkefilmen "Trondhjem på Kryds og
Tværs", ved Bjørn Sørensen.
Fjoråret var alt i alt et svært godt år med tanke på arrangementer, og vi håper å
kunne tilby samme bredde og kvalitet på dette feltet også i 2018.
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Arrangementene annonseres på e‐post til de av medlemmene som har oppgitt sin
e‐postadresse, på foreningens nettsider og på facebook, i spalten "Hva skjer" i
Adresseavisen, på TRD Events og DKNVS` kunnskapsbyen, samt ved plakatoppslag
ulike steder i byen.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sende oss sin e‐postadresse, slik at vi raskt
og enkelt kan sende ut informasjon om arrangementer.
THF e‐postadresse:
THF internettside:
THF på Facebook:

post@trondhjemshistoriske.no
http://trondhjemshistoriske.no
https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske

Økonomi.
Trondheim kommune har støttet utgivelsen av Trondhjemske Samlinger 2017 med
kr. 10.000,‐ Fra LLH mottok THF kr. 2.693,‐ i momsrefusjon for 2016. THF er
registrert i Frivillighetsregisteret og er mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping.
I 2017 mottok THF kr. 1.145,‐ i Grasrotandel.
Arvemidlene ble juni 2014 plassert som ett års fastrenteinnskudd i Surnadal
Sparebank. Avtalen er siden forlenget med ett år om gangen. Nåværende avtale er
1,95 % rente på 12 mnd. fastrenteinnskudd og varer frem til juni 2018.
Som et prøveprosjekt ble det i løpet av våren plassert tilsammen kr. 100.000,‐
fordelt på fire ulike aksjefond hos DNB. Avkastningen ble 13,16 %, fordelt slik:
Fondsnavn

Kjøpesum

Salgsdato

Salgssum

Gevinst kr.

DNB USA

10 000,00

29.11.2017

10 546,39

546,39

% avkastning
5,46 %

DNB Global Indeks

45 000,00

20.12.2017

50 077,06

5 077,06

11,28 %

DNB Norge Indeks

25 000,00

20.12.2017

28 490,31

3 490,31

13,96 %

DNB Teknologi

20 000,00

20.12.2017

24 052,39

4 052,39

20,26 %

113 166,15

13 166,15

12,74 %*

100 000,00

* gj.snitt

For å forenkle medlemsverving og innbetalinger til THF er det nå mulig å betale med
både Vipps og PayPal, i tillegg til overføringer til vår bankkonto. Så langt har THF
dekket alle transaksjonsomkostningene for Vipps og PayPal, men om det skal
fortsette slik må vurderes, jfr. revisormeldingen pkt. C. Samlet utgjorde
transaksjonsgebyrene for Vipps og PayPal kr. 185,74 i 2017.
Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle
sine samarbeidspartnere for innsatsen i 2017.
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Sak 4: Regnskap 2017 og revisors melding

Medlemskontingenten er kr. 175,‐ for enkeltmedlem, kr. 200,‐ for familie og
institusjoner, og kr. 50,‐ for studenter.
Regnskapsåret 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.
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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.
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Returadresse:
Trondhjems Historiske Forening
Postboks 4423
7418 TRONDHEIM

Org.nr. 883 176 502

Har du husket medlemskontingenten?
Kontingent kan betales til vår bankkonto nr. 4200.86.74633. Du kan også betale med
PayPal og Vipps (Vippsnr. 16822). Nye medlemmer som betaler med Vipps må huske
å oppgi postadresse i merknadsfeltet så vi kan sende deg Trondhjemske samlinger.
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
Se også www.norsk‐tipping.no/grasrotandelen.

Munkegaten ca. 1840. Etter et maleri signert C. M. Tegner i 1861, skissert i 1835. Foto: Ukjent/NTNU UB

