SnåSa HiStorielag
Protokoll fra
Årsmøte i Snåsa Historielag på Snåsa Hotell
fredag 26. juni 2020 kl 19.00.
10 personer møtte
Sakliste til årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Årsmelding 2019
4. Regnskap 2019
5. Aktivitetsplan og budsjett 2020
6. Kontingent
7. Valg
8. Innkomne saker.

Sak 1. Godkjenning av innkalling.
Enstemmig godkjent
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær.
Forslag på Olav Moe som møteleder og Kristen Kjenstad som sekretær.
Enstemmig valgt
Sak 3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga.

Årsmelding 2019.
Snåsa historielag vart stifta 16. desember 1978
og har ved utgangen av 2019 310 medlemmer
og en æresmedlem, Osvald Løberg.
Styret:
Olav Moe - leder
Erik Gran - nestleder
Kristen Kjenstad - sekretær
Torstein Berg - styremedlem
Edmund Fossum -styremedlem
Vararepresentanter til styret i rekkefølge:
Hjørdis Gjellan
Inger B.
Skjemstad
Lagets regnskapsfører og kasserer er Torill Kjenstadberg
Revisorer er:
Odd Inge Klevmo
Olav Karlsen
Asgeir Jørstad (vara)
Valgkomite er:
Torstein Mossing - leder
Noril Håpnes
Julia-Ann Sjule
Styret har i meldingsåret avholdt 4 styremøter og behandlet 15 saker.
Aktiviteter:
Etter jul hadde vi 3 billedkvelder, og deretter fulgte 3 historiekvelder. Det ble skannet
44 bilder. På historiekveldene filmet vi og tok opp lyd. På siste historiekveld sviktet
både film- og lydopptak når Aslaug Mølnvik fortalte om seterlivet på Mollansetra.
Hun skrev da ned historien med den følge at det var lett å bruke den i Kumur.
Oppmøtet på kveldene varierte fra 10 til 15 personer.
I mars deltok kassereren og lederen på kurs i StyreWeb, et system for organisering
av lag og organisasjoner. Historielaget abonnerer nå på de delene av systemet som
omfatter økonomi, medlemsregister og arkiv.
15. juni samarbeidet Snåsa Historielag med de andre leietakerne om åpen dag på
Vinje. Det ble en vellykket dag med godt oppmøte, og vi fikk en anonym gave til Vinje
på kr 5.000. Historielaget hadde i anledning dagen nedsatt pris på Billedboka, med

bra salg.
25. juli arrangerte Snåsa Historielag en vellykket tur til Stiklestad sammen med
Snåsa Pensjonistlag med 26 deltakere.
1. november ble det avholdt bokpub i Garveriet med besøk av Bodil Stenseth som
hadde skrevet boken Fru Muus’ klage. Her samarbeidet Historielaget med Garveriet
og Snåsa bibliotek.
11. desember hold laget sammen med Snåsa bibliotek bokkveld i biblioteket med
Tor Busch som har skrevet bok om 9 motstandsmenn fra Trondheim, deriblant Herbert
Helgesen som var på Snåsa under krigen. På begge bokkveldene var det ca 45
deltakere, og slike arrangement frister til gjentagelse.
Til bokkvelden på Garveriet var det billettsalg, og der gikk vi med kr 700 i
overskudd. På biblioteket var det gratis inngang med kaffesalg, og der ble det et
underskudd på ca kr 1000, der utgiftene var annonsering og reisekostnad for
forfatteren. Ved senere arrangement på biblioteket vil en legge til rette for økt inntekt.
Før jul deltok vi som vanlig på Julsjau på Krogsgården, der vi delte stand med
Menighetsrådet, som solgte Jubileumsboka for Snåsa kirke. Vi har også bidratt til
salget av Jubileumsboka med å legge den inn på vår nettbutikk.
Boksalget har vært omtrent som vanlig, med Kumur og Skogliv som mest solgt.
Fortsetter salget av Skogliv som nå må vi kanskje ha nytt opplag i løpet året. Salget
av bøker foregår fra bokhandlere på Steinkjer, Snåsa Bibliotek og lagets nettsider, der
Snåsa bibliotek er viktigst. Mange av Historielagets bøker er nå så lite kjent at vi burde
hatt en aksjon med markedsføring.
I året fikk Snåsa skole og Snåsa Montessoriskole hvert sitt sett av alle bøkene
Historielaget har, med unntak av Snåsabøkene.
Som det går fram av årsmeldingen er Snåsa Bibliotek en svært viktig samarbeidspartner både i forbindelse med arrangement og boksalg.
Boksamlingen er forsikret for kr. 300.000.
Arbeidet med å legge inn bilder i museumsprogrammet Primus fortsetter, men det
arbeidskrevende, og det går ikke så fort. Bildene vil ikke bli offentliggjort på internett
før en har lagt inn en viss mengde.
Regnskapet for 2019 er gjort opp med et overskudd på kr 29.897, en forbedring fra
2018 på kr 37.162, og ca 17.500 over budsjett. Endringen skyldes både økte inntekter
og reduserte utgifter. På inntekssiden er det økt medlemskontingent, økt boksalg og
økt momskompensasjon som er de viktigste.
På utgiftssiden blir det betydelig reduksjon i trykkeutgifter fordi vi i 2018 trykket
opp Skogliv. For å kompensere for dette i 2018 ble Skogliv ført inn som boklager. I
2019 har vi hatt godt salg av Skogliv, noe som fører til en betydelig reduksjon i
boklageret. Videre har vi hatt en økning i utgifter til arrangement, men dette kommer
i mot økte inntekter på arrangement (kto 3900). Andre poster med økte utgifter er
porto, som bl.a. skyldes økt boksalg, og annonser som blant annet skyldes to
bokkvelder vi har vært med og arrangert. Reduksjon i utgifter er kontor/administrasjon
og årsmøteutgifter, det siste på grunn av egenandel på serveringen på årsmøtet. Den
største reduksjonen er tap på fordringer, der en del gamle krav på medlemskontingent

ble slettet i 2018.
Årsmøtet ble avholdt 22. mars 2019 på Snåsa Hotell med 25 deltakere. Etter
at årsmøtet hadde behandlet de ordinære sakene fortalte Øystein Viem om arbeidet
ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, noe som inspirerte til turen til Stiklestad
senere på året.
Historielagets deltok på årsmøtene i Nord-Trøndelag Historielag, Finsåshistoria
og Krogsgården BA.
Redaktøren av Kumur, har permisjon, noe som medførte at leder Olav Moe måtte
ta jobben. Dette resulterte i mindre aktivitet på andre områder utover høsten.
Redaksjons- komiteen for Kumur besto av Torstein Bruvoll, Ina Bostad og Asgeir
Jørstad.
Snåsa historielag er medlem i følgende lag:
Nord-Trøndelag
historielag Landslaget
for lokalhistorie Norsk
namnelag
Fortidsminneforeninga
Krogsgården BA
Finsåshistoria
Erik Gran

Olav Moe

Edmund Fossum

Kristen Kjenstad
Torstein Berg

Årsmeldinga godkjent.
Sak 4. Regnskap
Olav la fram regnskapet som var med overskudd på kr. 28.897, kr. 17.500 over budsjett.
Regnskapet er revidert og godkjent av Olav Karlsen..
Regnskapet godkjent.
Sak 5. Aktivitetsplan og budsjett.
Olav las opp forslag til aktivitetsplan for 2020 i 11 punkter.

Aktivitetsplan for Snåsa historielag 2020.
Styret har følgende forslag til aktiviteter i 2020:
Aktivitetene er i hovedsak de samme som i 2019.
1. Arrangere kulturminnedag sammen med Snåsa Bygdamuseum
2. Historielaget fortsetter å samle inn bilder.
3. Vi fortsetter registreringen av bilder på museumsprogrammet Primus.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Det arrangeres slektsforskningskvelder.
Det arrangeres historiekvelder der en samler historier fra bygda.
Arbeidet med å registrere det innsamlede fra skolene i Snåsa fortsetter.
Fotoutstilling om Viosen på Vonheim.
Informasjonstavler for å markere fangeleirene under krigen.
Arbeide med planer for en eventuell revidering av Snåsaboka.
Flere arrangement i samarbeide med andre som Snåsa Museum, Garveriet,
Snåsa bibliotek og andre som måtte være aktuelle.
11. Markedsføring av lagets bøker.
12. Åpen dag på Vinje første onsdag i hver måned fra kl 10-14.
13. Innsamling av historien om skolene i Snåsa.
Forslaget til aktivitetsplan godkjent med to tillegg og endring av pkt 6.

Budsjett for Snåsa Historielag 2020
Inntekter:
Medlemskontingent
Boksalg
Andre inntekter
Inntekter v/arrangement
Egenandel porto på Kumur
Grasrotmidler
Utbytte Gjensidige
Renteinntekter
Momskompensasjon
Sum inntekter

Driftskostnader
Trykking av Kumur
Beh endring varelager bøker
Leie lokaler
Innkjøp av bøker
Kostnader ved arrangement
Nettside
Godtgjørelse kasserer
Godtgjørelse redaktør
Kontor adm
Tidsskift
Porto, frakt
Bilgodtgjørelse
Annonser
Kontingenter
Gaver/tilskudd

Budsjett 2020
93000
30000
0
8000
5000
7000
250
1200
8000
152450

Regnskap 2019
97300
33407
2085
8403
0
7929
257
1643
9899
160923

37000
12000
24000
1000
1000
9000
4000
4000
3000
1000
10000
2000
11000
7000
3000

35524
14714
20760
0
72
8130
4000
4000
1681
1001
10376
1260
10972
6840
0

Forsikring
Årsmøteutgifter
Annen kostnad
Tap på fordringer
Sum utgifter
Resultat

1900
4000
6000
3000
143900

1886
3220
986
0
125422

8550

35501

Budsjettet satt opp etter mal fra regnskapet 2019.
Budsjettet godkjent.
Sak 6. Kontingent.
Kontingent blir uendra.
Sak 7. Valg.
Leder i valgkomiteen, Torstein Mossing la fram valgkomiteens innstilling:
Leder Olav Moe foreslås gjenvalgt. Nestleder Erik Gran tar ikke gjenvalg, forslag til ny:
Astrid Danielsen. Gjenvalg av Hjørdis Gjellan som 1. vara til styret.
Redaksjonskomite: Asgeir Jørstad gjenvalg, Torstein Bruvoll gjenvalg, Ina Bostad gårt ut,
Ingebjørg Aunsmo ny.
Bildekomite: Leder Olav Karlsen gjenvalg, Aslaug Mølnvik gjenvalg, Lisberth Aasved
gjenvalg.
Valgkomite: Torstein Mossing går ut, Erik Belbo ny for 3 år, Noril Håpnes, leder, 1 år igjen,
Julia-Ann Sjule 2 år igjen.
Revisorer: Olav Karlsen gjenvalg, Odd Inge Klevmo gjenvalg, varamedlem Asgeir Jørstad går
ut, og ny vara er Truls Eggen.
Alle forslag enstemmig vedtatt.
Sak 8. Innkomne saker.
Ingen innkomne saker.
Møtet slutt.
Etter møtet ble det servert snitter av brød bakt på skolda rug, toppet med ørret fra Snåsavatnet,
rømme, gressløk og timian. Til dessert fikk vi kald rabarbrasuppe med kanelis og nyperose.

