Årsmelding for Stange historielag 2020
Stange historielag hadde pr. 31.12.20 1012 medlemmer (31.12.19 var det 1025
medlemmer)
Stange historielags styre
Solveig Nordal – leder
Oskar Hjermstad – nestleder
Anton Tøsti – kasserer
Inger Maren Gjerlaug
Rune Andersen
Vidar Messenlien
Marit Vig
Vararepresentanter som møter fast på styremøter
Ole Maagaard og Erik Norstad
Valgkomite
Mette Stensrud, Jan Erik Lillejordet og Erna Østberg
Revisor
Erik Ottinsen med vara Hans Hellum
Redaksjonskomite årboka
Terje Moshaug – leder, Solveig Nordal, Rolv A. Amdal, Astrid Nordsveen
Refsdal, Anders Strand Vestjordet, Vidar Aasen.
Bygdebokkomite
Svein-Erik Ødegaard – leder, Terje Moshaug, Anton Tøsti, Solveig Nordal, Marit
Vig.
Fotokomite
Oskar Hjermstad – leder og Henry Nordstrand
Turkomite
Inger Maren Gjerlaug og Per Ottinsen
Historielagets representanter i Lalumsvangen
Marit Sletli og Ove Lysgaard

Møter
Dette ble et helt spesielt år. Vi har hatt fem styremøter i løpet av året. Noen
styremedlemmer var med på pakkedugnaden, men vi måtte gjøre utdelingen
av bøker for utkjøring på en annen måte.
Det har vært noen møter i de øvrige komiteer.
Årsmøte
Vi fikk ikke avholdt årsmøte, men valgte å legge ut årsrapport og regnskap på
hjemmesida og facebook. Det kom ingen innvendinger mot disse, og på
styremøtet 8. september 2020 måtte vi se dette som godkjent.
Valg
Solveig Nordal ble gjenvalgt som leder.
Gjenvalg på styremedlem Inger Maren Gjerlaug. Terje Moshaug hadde frasagt
seg gjenvalg. Rune Andersen rykket opp i hans sted.
Erik Norstad gjenvalgt som varamedlem. Nytt varamedlem: Ole Maagaard.
Ny i valgkomiteen: Erna Østberg.
Årboka
Årboka ble trykket i 1600 eksemplarer. Årboka har 302 sider. Trykking ved Flisa
Trykkeri AS.
Andre bøker
I samarbeid med Stangeavisa utga vi boka «Slik var det da». Forfattere: Rune
Aasen og Egil M. Kristiansen. Boka er på 320 sider og består av småartikler som
tidligere er publisert i Stangeavisa gjennom 10 år. Trykking ved Flisa Trykkeri
AS.
Stikkordsregister over alle de 50 årbøkene vi har gitt ut. Forfatter: Vidar Aasen.
Trykking ved Flisa Trykkeri AS.
Økonomi
I år har vi hatt store utgifter på lay-out og trykking av tre bøker: Årboka, Slik var
det da og Stikkordsregisteret.
I 2020 var det også slutt på kommunalt bidrag til forfatter av Stangeboka 4. Vi
har derfor valgt å dekke dette underskuddet ved å bruke kr 385.000 fra
publikasjonsfondet. Viser ellers til regnskapet.

Lalumsvangen
Det var vertskap på Lalumsvangen i sommer som hadde åpent i helgene.
Vertskapet var Strandlykkja blandete kor og Espa turstilag. Stiftelsen behandler
sjøl årsberetning og regnskap i eget årsmøte.
Vi fikk et spørsmål fra styret i Lalumsvangen om tilskudd til vedlikehold av
gjerder og bygninger. Historielaget innvilget kr 10.000.
Arrangement
Vi har ikke kunnet avholde noen planlagte arrangement p.g.a. Covid 19.
Det var Stangequiz for 6. klassinger i Stange. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom kulturkontoret, kulturskolen, Hedmarksmuseet og historielaget. Alle
skolene har fått et sett med bøker fra historielaget. Likeledes har vi engasjert
mange til å skrive om forskjellige temaer som elevene har tilgang til og som de
får spørsmål fra. Skolene ble nedstengt da det skulle være finale. Klassene som
kom videre, ble kontaktet og premier ble utdelt.
Takk til alle som har bidratt med artikler og annen dugnadshjelp i året som
har gått.
VALG:
Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Leder og varamedlemmer velges på årsmøtet for ett år om gangen, likeledes
revisor med varamann. De øvrige velges for 3 år.
Styret velger sjøl nestleder og kasserer.
Styret velger også redaksjonskomite for årboka, bygdebokkomite, turkomite og
to medlemmer til styret for Lalumsvangen setermuseum.
a Leder til 2022
b 2 styremedlemmer til 2024
c 2 varamedlemmer til 2022
d Revisor med varamann til 2022
e 1 medlem til valgkomiteen til 2022

På valg (Solveig Nordal)
På valg (Anton Tøsti, Oskar Hjermstad)
På valg (Erik Norstad, Ole Maagaard)
På valg (Erik Ottinsen, Hans Hellum)
På valg (Mette Stensrud)

Øvrige styremedlemmer
2 styremedlemmer til 2022
2 styremedlemmer til 2023

Vidar Messenlien og Marit Vig
Inger Maren Gjerlaug og Rune Andersen

