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Kongens gate og torget ca. 1930. Foto: Røske og Røstad/NTNU-UB. 
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Sak 3: årsmelding 2020 
 
Årsmelding og styrets virksomhet 
 

Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 25. april 2019 ble grunnet koronasituasjonen 
prolongert i 2020 og har bestått av: 
 

Leder:  Jakob Maliks 
Nestleder: Anne Marit Slette 
Styremedlem:  Andreas Dugstad (redaktør for Trondhjemske Samlinger) 
Styremedlem:  Sarah Dahle Hermanstad (sekretær) 
Styremedlem: Bjarne Lein (kasserer) 
Styremedlem:  Caroline Fredriksen 
Styremedlem:  Ingeborg Stensrud 
Varamedlem:  Oda Svisdal 
Varamedlem:  Ingrid Bugge Dystland 
 

Revisorer:  Eirik Lien og Arve Bordal. 
Valgkomité: Pål Sandvik, Ragnhild Berge, Tor Anders Bekken Martinsen. 
 
I tillegg har THF også en plakettkomité og en steds- og veinavngruppe.  
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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 2020 
Årsmøtet 2020 skulle vært avholdt etter påske 2020. Det ble imidlertid avlyst av 

styret etter enstemmig beslutning. Forut for beslutningen konsulterte styret med 

valgkomitéen. Begrunnelsen for vedtaket var at smitterisikoen knyttet til Covid 19-

pandemien ikke gjorde det forsvarlig å avholde et årsmøte på vanlig måte. 

Styret får sin myndighet fra årsmøtet, som er foreningens høyeste organ. Under 

ordinære omstendigheter har ikke styret anledning til å avlyse et årsmøte. Etter en 

nøye samlet vurdering som tok hensyn til den ekstraordinære situasjonen i 

samfunnet, den lange funksjonstiden for deler av styret uten tidligere kritiske 

merknader samt at det ikke i løpet av året var kommet kritiske merknader til styrets 

handlinger, var det styrets vurdering at en prolongering av styrets funksjonstid med 

ett år kunne forsvares.  

Beslutningen om, og begrunnelsen for, avlysningen av årsmøtet 2020 ble kunngjort 

på foreningens hjemmeside og facebookside. Der ble det også redegjort for hvordan 

man kunne utfordre styrets beslutning: Dersom våre medlemmer ikke aksepterer 

styrets enstemmige beslutning om å prolongere nåværende styres funksjonstid til 

årsmøtet 2021, er det anledning for medlemmene å kreve ekstraordinært årsmøte i 

henhold til § 3 i foreningens lover: «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». 

Dersom minst tjue av foreningens medlemmer forlanger at det skal avholdes 

ekstraordinært årsmøte før våren 2021, vil det nåværende styre organisere et slikt 

møte så fort myndighetenes helseråd tillater det. 

Styret setter sin lit til at årsmøtet godkjenner måten denne saken ble håndtert på. 

 

Styrets virksomhet 
Styret har for sitt virke året 2021 vært bevisst at det nåværende styres legitimitet til 

å fatte beslutninger med store langsiktige konsekvenser for foreningen var 

innskrenket som følge av at årsmøtet 2020 ble avlyst. Styret har følgelig ikke fattet 
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beslutninger som rimeligvis kan defineres å ha vesentlige strategiske eller 

økonomiske konsekvenser i året som har gått.  

Den ekstraordinære situasjonen som begrunnet at årsmøtet 2020 ble avlyst, 

gjenspeiler seg også i omfanget av forenings virksomhet i året som har gått. Det har i 

løpet av året blitt avholdt 5 styremøter, 1 foredrag (digitalt) og 1 byvandring. Vanlige 

poster i styremøtene omfatter publikasjoner, arrangementer, økonomi, 

medlemsrekruttering og stipend. 

I samarbeid med midtnorsk avdeling av Den norske historiske forening (HIFO), 

arrangerte THF i mars 2020 et dagsseminar i Fylkesmannsboligen. Ambisjonen var at 

seminaret skulle resultere i en vitenskapelig publikasjon. Arbeidet har gått fremover, 

THFs redaktør Andreas Dugstad Sanders er en av redaktørene for boken som utgis 

som en spesialutgave av Trondhjemske Samlinger på NOVUS Akademisk forlag. THF 

har bidratt med økonomisk støtte til utgivelsen. Utgivelsen er planlagt å publiseres i 

løpet av 2021. 

Styret i THF har gitt produksjonsstøtte til utgivelsen av Eirik Liens kvissbok «Vet du 

dette om Trondheim» 2 på Museumsforlaget. Boken kom ut i løpet av 2020. 

Stipendkomiteen har i år bestått av Professor Ida Bull (ekstern) og 

styremedlemmene Andreas Dugstad (redaktør) og Ingeborg Stensrud. Det var ved 

fristens utløp 15. januar 2021 til sammen tre søkere på Aspaas-stipendet. To ble 

innstilt av stipendkomiteen. Styret vedtok å tildele fullt stipend til Inger Fagerberg, 

Historie (lektor) NTNU på en oppgave om hvordan tre entreprenørfirmaer kunne 

frifinnes for tyskerarbeidet de utførte i fellesskap under okkupasjonen. Eirin G. 

Wågan og Kari Melhuus Jenssen, Praktisk teoretisk MA i Drama og Teater, IKM, 

NTNU skal undersøke hvordan jøder i Trondheim opplevde hjemkomsten etter 

krigen, og vil fremstille dette scenisk. Vi ønsker våre stipendiater lykke til med 

arbeidet, og håper at artikler basert på MA-oppgavene vil bli å lese i Trondhjemske 

Samlinger om et par år.  

 

Medlemmer 
Foreningen hadde i alt 180 medlemmer i 2020. Av dette er 43 familiemedlemskap og 
6 æresmedlemmer/livsvarige medlemmer. Det er en nedgang på 18 fra 2019.  
 
Det er en viktig oppgave for styret også i de kommende årene å sørge for at 
medlemstallet økes, eller i det minste holdes stabilt. Styret vil også oppfordre 
medlemmene å bidra til medlemsrekrutteringen.   
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Arrangementer 
En verdensomspennende pandemi satte en effektiv stopper for mange av 
foreningens planlagte arrangementer, men vi rakk i det minste ett før landet 
stengte. Dette var Mats Davidsens eminente foredrag om slakt og slaktedyr i 
bybildet for rundt 120 år siden. Den heldige flokken som bivånet dette fikk oppleve 
noe av den siste prepandemiske normaliteten, og vi er glade for at vi fikk det til før 
alt endret seg. 
 
Etter sommeren så ting litt lysere ut, så vi dristet oss til å avholde en liten 
byvandring. Denne ble holdt av den kunnskapsrike og alltid engasjerende Svein 
Henrik Pedersen. De som valgte å trosse regnet denne septemberkvelden, fikk både 
høre om byens mangfoldige helse- og sosialhistorie, samt oppleve stedene der det 
faktisk skjedde, noe vi tror de fleste historieinteresserte setter stor pris på. 
 
Senere på høsten bestemte vi oss for å prøve noe nytt for vår del, og dyppet tærne i 
bølgen av digitalisering som fulgte pandemien, ved å avholde foreningens første 
digitale foredrag. Dette ble streamet på vår Facebook-side, og gikk svært bra. Ut fra 
det vi kunne tolke av tallene, syntes det også å være ett av våre best «besøkte» 
foredrag. Kan hende vi velger å gjøre dette en gang senere også, pandemi eller ei, 
men tiden får vise. Fremtiden er tross alt digital, også for Trondhjems Historiske 
Forening. 
 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre interesserte om å «følge oss» på våre 
nettsider https://trondhjemshistoriske.no/ slik at dere får en automatisk epost når vi 
publiserer informasjon om våre arrangementer. 
 

THF internettside:  https://trondhjemshistoriske.no/  
THF på Facebook:  https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske  
THF epostadresse:  post@trondhjemshistoriske.no  
 

Økonomi 
Styret vedtok å ikke søke Trondheim kommune om støtte til utgivelsen av 
Trondhjemske Samlinger for 2020. THFs virksomhet er ikke økonomisk rammet av 
pandemien, og vår vurdering er at det er andre kulturaktører som har mer bruk for 
kommunale kulturmidler enn THF nå. 
 
Fra LLH mottok THF kr. 3.557,- i momsrefusjon for 2019. THF er registrert i 
Frivillighetsregisteret og er mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping.  
I 2020 mottok THF kr. 1.532- i Grasrotandel.  
 

https://trondhjemshistoriske.no/
https://trondhjemshistoriske.no/
https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske
mailto:post@trondhjemshistoriske.no
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Mesteparten av arvemidlene ble juni 2014 plassert som ett års fastrenteinnskudd i 
Surnadal Sparebank. Avtalen er siden forlenget med ett år om gangen. Nåværende 
avtale er 1,4 % rente på 12 mnd. fastrenteinnskudd og varer frem til juni 2021. Det 
bør vurderes om noe av avkastningen skal overføres til aksjefond før evt. fornyelse 
av fastrenteavtale. Samtidig må man også vurdere uttak for å dekke stipend-
tildelingene fra Aspaasfondet som hittil er forskuttert fra THFs driftsmidler. 
 
Aksjefondsplasseringen hadde god avkastning også i 2020. Etter et veldig brått fall i 
mars har markedene hentet seg godt inn igjen og det er pr. 31.12.2020 en urealisert 
gevinst på kr. 167.682,- som tilsvarer ca. 44 % avkastning. Men verdien av aksjefond 
svinger mye og det er verd å huske at senest 31.12.2018 var verdien -8.273,-. 
 
For å forenkle medlemsverving og innbetalinger til THF er det mulig å betale med 
både Vipps og PayPal, i tillegg til innbetaling til vår bankkonto. Så langt har THF 
dekket alle transaksjonsomkostningene for bruk av Vipps og PayPal. 
 
Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle 
sine samarbeidspartnere for innsatsen i 2019.  
 
  

Nordre gate i 1950-årene. Tregårsdkvartalet ble revet for å gi plass til Idungården i 1954. 

Foto: Schrøder/Trondheim byarkiv på Flickr. 
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Sak 4: Regnskap 2020 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.  
 
 

Sak 7: Eventuelt  
Årsmøtet kan diskutere men ikke vedta eventueltsaker. Saker som ønskes behandlet 
på årsmøtet må sendes styret i god tid før møtet så de kan settes på sakslisten for 
møteinnkallingen. 
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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. 
 
 



 

 

 
 

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. 

 

Bøndernes Salgslag utenfor utsalget i Munkegata 40, ca. 1931-1934. Foto: Røske og Røstad/NTNU-UB. 

http://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

