
SELBU OG TYDAL 

HISTORIELAG 

 

 

ÅRSMØTE 

Onsdag 4. mars 2015 

på 

Selbutunet 

 

 

Etter årsmøtet vil Selbu lasskjørelag ved 

Jon Arne Stokke fortelle og vise bilder fra 

turer med kvernstein til Rørosmartnan. 

Øverbygddrekinj vil underholde. 

 

 



Åpning v/ leder Odd Svelmoe. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Årsmøtet er kunngjort ved annonser i Selbyggen 30.januar og 27. februar 2015, 

kunngjøring i Nea Radio og på historielagets hjemmeside/ facebookside. 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

2. Valg av møteleder og møtesekretær 

3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen 

4. Årsmelding for 2014 

5. Revidert regnskap for 2014 

6. Medlemspenger for 2016 

7. Aktivitetsplan for 2015-2016 

8. Innkomne saker 

9. Budsjett for 2015 

10.  Valg 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

Årsmøtets vedtak: 

 

                                       

 

 

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær. 

Styrts forslag til vedtak: 

Som møteleder velges:          Guri Fuglem 

Som sekretær velges:             Bjørg Jofrid Kulseth  

 

Årsmøtets vedtak: 



Som møteleder velges: ___________________________________________ 

Som sekretær velges: _____________________________________________ 

 

 

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. 

Årsmøtets vedtak: 

Til å underskrive årsmøteprotokollen velges: 

 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

Sak 4. Årsmelding for 2014. 

Se vedlegg. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmelding for 2014 vedtas. 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

 

Sak 5. Revidert regnskap for 2014. 

Se vedlegg. 

Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte reviderte regnskapet for 2014 vedtas. 

Årsmøtets vedtak: 



 

******************************************************************** 

Sak 6. Medlemspenger for 2016. 

Medlemspengene for 2015 er kr 100 pr. år for enkeltmedlemmer og kr. 200 pr år for lag og 

organisasjoner. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Kontingenten økes til kr 120.-  fra 2016  for enkeltmedlemmer. 

For lag og organisasjon vil kontingenten bli uendret. 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

****************************************************************** 

Sak 7. Aktivitetsplan 2015-2016. 

Det er mange saker og forhold historielaget kan gripe fatt i i tillegg til det som skjer gjennom privat 

eller offentlig regi. Vi har verken nok folk eller nok kapasitet til å kunne fullføre alt som mangler, eller 

alt som er ønskelig å gjøre på den kulturhistoriske siden. Noe er også så langt tilbake i tid at det blir 

meget vanskelig å finne fram til og beskrive alle kilder. Det er mange spennende saker å ta tak i for 

historieinteresserte, så håpet er å få ungdommen med også. 

Følgende oppgaver kan settes fram som ei viktig rettesnor for vår aktivitet i 2015/2016: 

- Vår hjemmeside http://www.selbuogtydalhistorielag.no blir brukt mere. Alle som har 
historisk stoff som kan brukes, oppfordres til å sende dette til oss; jfr. pkt. 10 i 
årsmeldinga. 

- Samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd og nabobygdene om arrangement langs 
vegen fra Vinsmyra til Espet samt vegen fra Fuglem til Fosshode bru. 

- Historielaget får til et samarbeid mellom Selbu kommune og andre relevante instanser om 
å restaurere og bevare Storbrygga for framtiden. 

- Historielaget prøver å påvirke Tydal kommune om at det snarest blir satt i gang arbeid med 
å restaurere Storaunestuggu før forfallet blir for stort. 

- Arrangere temadager og tematurer både i Selbu og Tydal 
- Samarbeid med Selbu kommune om registrering av kulturminner og stedsnavn. 
- Leting/registrering av jernvinneanlegg 
- Få klarhet med Tydal kommune om tidligere innsamlet stoff herunder stedsnavn er blitt 

bevart og kartfestet slik at det kan bevares for framtiden. 
- Digitalisere og navnfeste/tekste tidligere innsamlede foto i Tydal.   

 

http://www.selbuogtydalhistorielag.no/


Årsmøtets vedtak: 

 

*********************************************************************** 

Sak 8. Innkomne saker. 

            Ingen innkomne saker 

************************************************************************ 

 

Sak 9. Budsjett for 2015 

Se vedlegg 

Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte forslaget til budsjett for 2015 vedtas. 

Årsmøtets vedtak: 

 

**************************************************************** 

Sak 10. Valg. 

Valgkomiteens forslag til vedtak 

(se vedlegg) 

Årsmøtets vedtak 


