PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 13. MARS 2022 KL 1600 PÅ SAKSUMDAL BYGDAHUS
Årsmøtet ble holdt på Saksumdal bygdahus søndag 13. mars klokken 1600. Leder Grethe Borgen
ønsket 38 frammøtte velkommen og ledet møtet frem til møteleder ble valgt. Årsmøtedokumentene
var gjengitt i "Nytt om gammelt" nummer 1/22.
1. Godkjenning av innkallingen
Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.
2. Konstituering
Jostein Valved var foreslått som møteleder og ble valgt ved akklamasjon. Han ledet møtet videre.
Anette Røsjorde ble valgt som referent. Ivar Olstad og Eldrid Vasslid ble valgt til å skrive under
møteprotokollen. Kjell Helge Moe og John Arne Hulberg ble valgt som tellekorps.
3. Styrets årsmelding for 2021
Leder Grethe Borgen gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt (15 punkt). Årsmeldingen var
trykket opp i sin helhet i "Nytt om gammelt" nr 1/22. Det var ingen anmerkninger til årsmeldingen og
den fremlagte årsmelding ble ved akklamasjon tatt til orientering av årsmøtet.
4. Godkjenning av regnskapet for 2021
Kasserer Eystein Brandt gikk gjennom regnskapet. Regnskapet lå som vedlegg i "Nytt om gammel" nr
1/22. Revisjonsberetningen for 2021 ble gjennomgått av kasserer. Overskuddet for 2021 var på kr.
41.953. Revisors beretning (Per Erik Engebretsen) ble lest opp av kasserer og bekrefter at regnskapet
er ført etter god bokføringsskikk og viser et korrekt bilde av lagets økonomi og arbeide i 2020.
Revisor har foreslått en tettere oppfølging av kontantkassa for økt kontroll. Revisor støtter anbefaling
av ny IT-løsning for føring av regnskap (Styrewebs regnskapsmodul) for å komme bort fra bruk excel
som regnskapsverktøy. Styrets regnskap for 2021 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
5. Innkomne saker
Saker som ønskes behandles av årsmøte måtte være styret i hende innen 1. mars. Det var ingen
innkomne saker.
6. Aktiviteter og budsjett for 2022 til uttale
Leder presenterte aktivitetsplan for 2022 Aktivitetsplan for 2022. Årsmøtet tok aktivitetsplanen til
orientering:
1. Gi ut årbok 41
2. Gi ut medlemsbladet Nytt om gammelt 3 ganger
3. Arrangere to medlemsturer
4. Gjennomføre 8 lokalhistoriske seminarer
5. Skifte tak på Dompenhytta
6. Arbeide for en ny Vandrebok
7. Delta i Lillehammer kommunes arbeid mot 200-års-jubileet
8. Ferdigstille arbeidet med krigsgravene på Jørstadmoen
9. Intensivere stedsnavn-kartfesting og Fotogruppas arbeid
Kassereren gikk gjennom forslag til budsjett for 2022. Budsjettet ble tatt til orientering av årsmøtet
uten kommentarer.
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7. Medlemskontingent for 2023
Styret foreslår at medlemskontingenten økes til kroner 300 for familiemedlemsskap og kr 200 for
enkeltmedlemmer. Det ble fremmet et motforslag på å opprettholde prisen for familiemedlemskap
på kr 250. Det var 26 stemmer for styrets forslag og 1 stemme for motforslag. Styrets forslag ble
derfor vedtatt av årsmøtet.
9. Valg
Valgkomiteen ved Eldrid Vasslid presenterte forslag til nye tillitsvalgte fra 2022. Valgkomiteen har
lagt vekt på å få med tillitsvalgte fra ulike distrikter og aldersgrupper. Det samme har styret ved valg
av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tillitsvalgte for 2022 er følgende ("2022" betyr funksjonstid til årsmøtet 2023. "2023" betyr
funksjonstid til årsmøtet «2024»):
Leder (velges for 2 år)
Funksjonstid
Grethe Borgen
2022-2023
Styremedlemmer (velges for 2 år)
Anette Røsjorde
2022-2023
Mikael Finsveen
2022-2023
Aud Hulberg
2021-2022 (ikke på valg)
Eystein Brandt
2021-2022 (ikke på valg)
Ragnhild Hjelle Carlson
2021-2022 (ikke på valg)
Varamedlemmer (velges for 1 år)
Per Prestrud
2022
Tove Pauline Bakken
2022
Revisor (velges for 1 år)
Revisor: Per Erik Engebretsen
2022
Vararevisor: Anne Karin Lunke
2022
Valgkomite (velges for 1 år)
Eldrid Vasslid, Terje Holen og Inger Elisabeth Fryjordet.

Jostein Valved og Reidar Bostad går nå ut av valgkomiteen. Jostein ble også takket for sin innsats som
møteleder.
Møteleder hevet årsmøte kl 17.15.

Anette Røsjorde (referent)

Ivar Olstad (underskriver protokoll)

Eldrid Vasslid (underskriver protokoll)
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Etter årsmøte ble det holdt foredrag for 47 oppmøtte om Saksumsdalens historie av Eldbjørg Brekke
og Marianne Kval.
Tilhørerne fikk en engasjerende, spennende og lærerik historiefortelling. Vi fikk høre om hvordan
landskapet var formet, og en mulig forklaring på navnet. En mulig opprinnelse på navnet er
vikingenes sverd «Saks» og derfra navnsettingen på stedet fra tiden rundt Svartedauden:
«Saksheimi». Elven Rinna har sitt opphav i myrene ved Rinnåsen og renner ned mot Vingrom og ut i
Mjøsa. Saksumsdalen er gammel bebyggelse. Navnet på gården Hovland kan indikere at det kan ha
ligget et Hov her for lenge siden. Gårdsnavnet Ulland har sitt opphav i navnet til jakt- og skiguden Ull.
I 1935 ledet Sigurd Grieg utgraving på Pinnsletta der det ble gjort mange gamle og spennende funn.
Også i Saksumsdalen tok Svartedauden hardt, og det antas at alle gårder lå øde.
Mellom 1850 og 1900 utvandret det 260 fra Rinnavassdraget til USA. Fra Hovland reiste det 15. Flere
av disse kom til USA under Borgerkrigen og ble soldater. Fra Hågån reiste hele familien til USA i 1870.
Mange amerikanere har kommet tilbake for å lete etter sine røtter. Også etterkommere fra Hågån.
Det gjorde stort inntrykk å finne innrisset av hendene til far og sønn i den gamle tømmerkassa.
Tidligere var det to omgangsskoler i Saksumsdalen. Sæbø fra Nord-Aurdal kommer hit for å
undervise. Han kan også spille fele og synge. Han var en stor inspirator for barna, men reiste til USA.
Senere kom Breidal til bygda for å undervise. Han var blant annet inspirert av Grundtvig. Han var
også tilhenger av at det skulle bygges et skolebygg og kirke i Saksumsdalen. Det har nok vært kirke
her tidligere, men den er muligens blitt borte under Svartedauden. I 1875 er det første skolehuset og
kirken ferdig etter at Anders Hovland har avgitt grunn og materialer. Før dette måtte døde
transporteres via «Kjørkjeråket» til Fåberg kirke. Også dåp, konfirmasjoner og brylluper skjedde før
dette i Fåberg kirke. Veien til konfirmantundervisning kunne være lang.
Marianne Kval fortalte om dramatiske hendelser i Saksumsdalen. Herunder Dynamittattentat
(mordforsøk) mot skolelærer Skei. Lærer Skei var utnevnt av Hamar prosti, som måtte følge opp
saken etter hendelsen. Det kom frem at Skei kunne oppleves av elevene som både urimelig streng og
hardhendt. De som sendte inn klage, ble straffet ved å bli nektet altergang. Sakens gang ble detaljert
formidlet i lokalpressen. Saken startet på 1870-tallet, men det gikk flere tiår før han både hadde blitt
sagt opp og godtatt oppsigelsen.
På 1900-tallet ble det bygget ny vei. I 1913 ble Saksumdalens første butikk etablert på Solvang i
sentrum. Et eget bedehus ble også bygget i de tider, men over hundre medlemmer. Også et ysteri ble
etablert i 1913, og ble drevet (kun vinterstid) frem til 1931. Konfirmantene måtte til Lillehammer for
undervisning. Uten bro over Mjøsa, kunne det være utfordrende vinterstid – da de måtte gå på
planker mellom isflakene. Strømmen kom til Saksumsdalen en gang rundt 1923, men da først til
uthus. Kirken fikk ikke lys før i 1928.
Mennene i Saksumsdalen hogg og kjørte tømmer. Det var tre fløyterdammer i området. Årlig var det
transportert rundt 28.000 kubikk på vannet. Det tilsvarer 1867 tømmerbil-lass. Kvinnene sto for det
meste av arbeidet hjemme – både ute og inne, med dyr og unger. I 1922 ble det etablert eget
Helselag i bygda, og egen sjukepleier ble ansatt. Det ble også anskaffet servise til 100. Fortsatt er
deler av dette serviset i bruk på bygdehuset. I 1930 fant Ungdomslaget ut at bygda trengte et eget
bygdehus, og anskaffet og bygget ut et eget hus. Rinna idrettslag ble også etablert i 1930 og etablerte
hoppbakker og skiløyper. Innbyggertallet økte og det ble bygget 12 bureisingsbruk i Saksumsdalen.
Da krigen kom i 1940 dannet Saksumsdølene sitt eget borgervern med det de hadde av utstyr og med
løpende kontakt med Jørstadmoen. Etter krigen kom kafe nummer 2 i Saksumsdalen. I 1950 ble
Maiblommen 4H etablert, foreningen er for barn mellom 10 og 18 år. I 1964 ble dagens bygdahus
innviet. Det har vært og er svært mye dugnad i bygda. Med tv’en dabbet aktiviteten noe av. I dag er
fortsatt Helselaget, Idrettslaget, Musikkforeninga, 4H veldige aktive. 14 gårdsbruk har fortsatt dyr.
Det utgis avis 4 ganger i året og bloggen Saksumdalsfruer deler av livet i dalen.
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