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FÅBERG HISTORIELAG – LILLEHAMMER

Velkommen til årsmøte
søndag 24. februar kl. 1830 på Rica Victoria Hotel
Kaffe, te og kake serveres fra kl 1800
Av saklisten nevnes
Styrets årsmelding for 2007
Regnskap for 2007
Fastsettelse av kontingent for 2009
Forslag til vedtektsendringer
Eventuelle innkomne saker
Valg av: Styreformann
To styremedlemmer for to år
To varamedlemmer til styret for ett år
Revisor for ett år
Tre medlemmer av valgkomiteen for ett år

Margaret og Ola Eggen fra Espedalen kåserer om
Henry T. Newton Chesshyres erindringer fra et fem års opphold i Norge.

Nærmere om årsmøtesakene
Styrets årsmelding, se side 2
Regnskap for 2007, se side 3
Kontingent for 2009
Styret foreslår at kontingenten for 2009 fastsettes til
kr. 150. Det foreslås at styret får fullmakt til å innføre
kr. 250 i årskontingent for familiemedlemskap.
Forslag til vedtektsendringer
Etter historielagets vedtekter pkt. 7 skal vedtektsendringer vedtas på årsmøte med 2/3 ﬂertall etter at forslag til endring har vært fremmet som årsmøtesak på et
tidligere årsmøte. Styret fremla forslag til vedtektsendringer på årsmøtet 11. mars 2007. Styrets endelige forslag til vedtektsendringer fremlegges for dette årsmøtet
til realitetsbehandling. Det vil bli redegjort nærmere

om endringsforslaget under årsmøtet. Etter styretrs
forslag vil lagets vedtekter bli slik som det fremgår på
side 4.
Valgene
Det skal velges styreformann. Ved gjenvalg blir funksjonstiden ett år. Dersom det velges ny styreformann blir
valgperioden to år. Valgkomitéen har foreslått gjenvalg.
Kirsten Andberg og Terje Moringen er på valg som styremedlemmer. Valgkomitéen har foreslått gjenvalg for
perioden 2008/2009.
Varamedlemmene til styret velges hvert år. Valgkomitéen har foreslått gjenvalg av Inger Elisabeth Fryjordet og
Roar Torgersen.
Revisor velges hvert år. Valgkomitéen har foreslått gjenvalg av Sigvart Ulven.
Tre medlemmer av valgkomitéen velges hvert år. Valgkomitéen fremmer ikke forslag til dette valget.

Årsmelding for Fåberg Historielag 2007
Årsmøtet 2007
Årsmøtet ble holdt på Rica Victoria Hotell søndag, 11. mars
2007 kl 18.30.
Formannen, Steinar Ouren ledet møtet og ønsket 58 medlemmer velkommen.
Møtet var kunngjort med annonse i GD og ved utsendelse
av ”Nytt om Gammelt” . Ingen av medlemmene hadde meldt
spesielle saker til behandling under møtet.
Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader. Åse
Owren og Jon Thorsrud ble valgt til å skrive under protokollen fra møtet.
Sekretæren, Kari Brennum, leste årsberetningen for 2006.
Kassereren, Terje Moringen, gjennomgikk regnskap og refererte revisjonsberetningen. Det var ingen merknader til styrets årsmelding. Spørsmål til regnskapet ble besvart av kassereren og formannen. Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning og vedtok regnskapet i henhold til styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2008 ble, som for de fem foregående år, fastsatt til kr 150,-.
Styrets forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått av
formannen. Flere av medlemmene hadde synspunkter på
noen av de foreslåtte endringer. Det var spesielt forslaget om
navneendring til Fåberg og Lillehammer historielag, som
skapte debatt.
Alle synspunkter som fremkom i innleggene under
meningsutvekslingen vil bli vurdert av styret. Styret fremmer
sitt endelige forslag til vedtektsendringer for årsmøtet i 2008.
Kirsti Krekling redegjorde for prosjektet ”Månedens fotograﬁ” i Lillehammer bibliotek. Prosjektgruppa består av Grethe Borgen, Kristian Hosar, Kirsti Krekling og Jon Thorsrud.
Deretter kåserte Jan Vidar Lie Pedersen, med bistand fra
Helge I. Rønning, om Kirkegatebruas historie og viste ﬁlm
om byggingen og åpningen av brua.
Historielaget spanderte kaffe og kaker under møtet.
Årsmøtet var slutt kl 20.00.

Styret
Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlemmer

Steinar Ouren
Jan Vidar Lie Pedersen
Kari Brennum
Terje Moringen
Kirsten Andberg
Inger Elisabeth Fryjordet
Roar Torgersen

2006/2007
2007/2008
2007/2008
2006/2007
2006/2007
2007
2007

Revisor

Sigvart Ulven

2007

Valgkomité

Kristian Hosar, Kirsti
Krekling og Eli Lindstad

2007

Redaksjonskomitéen
Medlemmene av redaksjonskomitéen for årboka oppnevnes av
styret. Komitéen har vært slik sammensatt for årbok nr. 26
som kom ut i 2007:
Formann
Jan Vidar Lie Pedersen
Medlemmer
Terje Aspeslåen, Arnﬁnn Engen, Kristian
Hosar, Kirsti Krekling og Helge I. Rønning

Styremøter
Fåberg Historielag har i 2007 avholdt fem styremøter og har

protokollført 47 behandlede saker. Alle styremøtene har vært
holdt på lagets kontor på Maihaugen. Begge varamedlemmene har vært innkalt til alle styremøtene.

Representasjon
Roar Torgersen representerer historielaget i en prosjektgruppe som inntil videre har ansvaret for ettersyn og vedlikehold
av Mesna kultursti. Øvrige deltagere i prosjektet er representanter for Lillehammer Rotary og Mesna Rotary. Prosjektet
belaster ikke historielaget øknonomisk.
Henning Sveum og Torgeir Dahl har representert historielaget i styret for Fåberg kultursti, som har ansvaret for ettersyn og vedlikehold. Fåberg kultursti mottar ikke økonomisk
støtte fra historielaget.
Historielaget har bistått Lillehammer kommune i forbindelse med å kartlegge og vurdere verneverdige bygninger i
byen, som innspill til ny reguleringsplan for Lillehammer
sentrum. Roar Torgersen og Helge I. Rønning løste oppgaven
for historielaget.
Kari Brennum var historielagets representant til Gudbrandsdal Historielags årsmøte på Lillehammer 2. september.
Kirsten Andberg, Kristian Hosar og Ole H. Rønningen,
med Grethe Borgen som varamedlem, representerer historielaget i Lillehammer kommunes navnekomité.

Publikasjoner
Årbok nr. 26 ble presentert for medlemmene i Lillehammer
Kunstmuseum 4. november. Møtet ble ledet av redaksjonskomitéens formann, Jan Vidar Lie Pedersen. Artikkelforfatterne Egil H. Thomassen, Ole Henrik Akeleye Braastad og Mona
Lie Thommessen hadde engasjerte innlegg under presentasjonen. Det var god oppslutning om arrangementet.
Personnavnregister og saksregister for alle årbøkene til og
med nr 26 ble ferdigstilt i 2007 og er nå tilgjengelige på historielagets hjemmeside på internett. Registrene vil ikke lengre
bli utgitt i bokform. Ajourføringen er gjennomført av Terje
Aspeslåen, Grethe Borgen, Kari Brennum og Jon Thorsrud.
Historielagets medlemsblad, ”Nytt om gammelt”, kom ut
ﬁre ganger i 2007.
Årbok nr. 17, ”Det muntre Lillehammer” har vært utsolgt i
ﬂere år. Styret har vedtatt å trykke nytt opplag som vil bli
levert i løpet av februar 2008.

Arrangementer
Historielaget deltok også i år på Jorekstadbasaren første helg i
februar. Ole H. Rønningen hadde arrangert en interessant
utstilling av gammelt kjøkkenutstyr og annet husgeråd og
arrangerte kunnskapstest med bokpremier.
Historielagets vårtur 10.juni gikk til Hundorp med besøk
på Steig gård med omvisning og orientering ved konservator
Kåre Hosar, Sør-Fron kirke, også der med orientering ved
Kåre Hosar og orgelkonsert ved organist James W. Dickenson. Lunch ble servert på Dale-Gudbrands gard før lektor
Rasmus Stauri til slutt hadde omvisning og orientering om
gardens historie. Arnﬁnn Engen guidet på bussturen. Det deltok 80 medlemmer på turen som hadde Kirsten Andberg og
Kari Brennum som turledere.
Høstturen 19.august gikk til Fåberg vestfjell med seterbesøk på Borudsetra, hvor Gunlaug Borud serverte kaffe og
vaﬂer, og Kari Borud underholdt. På Simenrudsetra ble det

servert seterkost. Kristen Simenrud orienterte om livet på
Skjelbreisetra, og Randi Kolloen og Kolbjørn Johnsen underholdt med sang og trekkspill. Turledere var Ole H. Rønningen
og Inger Elisabeth Fryjordet. Det deltok 90 medlemmer på
turen.
Under ”Gata er din” 1. september hadde historelaget stand
på Victoriahjørnet for boksalg og medlemsverving.
Som tidligere år deltok laget under ”Julemarkedet” på Maihaugen 1. og 2.desember. Boksalget i et lokale ved siden av
Falkenberg-butikken var bra. I vårt kontor i tilstøtende lokale
fyrte vi i peisen og serverte medlemmene som besøkte oss,
gløgg og pepperkaker.

Kveldsseminar i lokalhistorie
For åttende år ble det også i 2007 arrangert åpne kveldsseminarer på Storhove i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.
Seminarkveldene hadde gjennomsnitt besøk av 62 personer.
Programmet var som følger:
10. januar: Magne Rugsveen
Tømmerﬂøting i Mjøsvassdraget – bindeledd mellom
skogeier og industri
24. januar: Marit Hosar
Perler fra Opplandsarkivet
7. februar: Trond Feiring
Mjøs-entreprenøren Knut Morterud
21. februar: Knut Korsæth
Kampen for bevaring av Mesna Kartonfabrik
14. november: Jan Vidar Lie Pedersen
Dramatiske hendinger i Gudbrandsdalen
28. november: Knut Korsæth
Drømmen om rettferd. Arbeiderbevegelsen i Oppland
i 100 år 1907– 2007

Andre aktiviteter
Fra og med mars måned har historielaget presentert ”Månedens fotograﬁ” i den lokalhistoriske avdelinga i andre etasje i
biblioteket i Lillehammer. Hensikten er å få publikum til å
identiﬁsere personer eller steder som er avbildet samt eventuelt å tidfeste bildene. Bildene som er forstørret fra bildesamlingene til Thorsrud AS og Kristian Hosar, har vakt betydelig
interesse.

Gotisk skriftgruppe
Samarbeidet med Opplandsarkivet avdeling Maihaugen om
transkribsjon av gotisk skrift har fortsatt. Deltakere fra historielaget har i år vært Rønnaug Aunan, Svein Espelid, Rolf
Løvdal og Aase Owren. Arbeidet har i hovedsak vært konsentrert om kirkebøker og tingbøker.

Medlemstall og økonomi
Ved årets utgang hadde historielaget 533 medlemmer, en
økning på 19 i forhold til året før. Tre tidligere medlemmer
som ikke har betalt kontingenten for 2006 og 2007, er strøket
fra medlemslisten.
Resultatregnskapet for 2007 viser et overskudd på kr.
47.074,97. Etter dette er lagets bokførte egenkapital kr.
717.090,30. Den reelle egenkapital er høyere fordi lageret av
bøker er utgiftsført i sin helhet.
Etter at historielaget innførte endrede regnskapsprinsipper
i 2005, er årets regnskap sammenlignbart med regnskapet for
2006.
Historielaget har etter styrets vurdering solid økonomi.

Regnskap for Fåberg Historielag 2007
RESULTAT

BALANSE
2007

Driftsinntekter
Salg av bøker
Tilskudd fra Lhmr. kommune
Medlemskontingenter
Egenandel medlemsaktiviteter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Salgskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Årsresultat

2006

228.178,00 266.377,00
5.000,00
5.000,00
76.025,00
74.100,00
28.250,00
148,15
337.453,00 345.625,15
139.600,00 136.000,00
27.430,00
24.985,00
148.897,51 127.482,85
315.927,51 288.467,85
21.525,49

57.157,30

25.549,48

13.184,38

47.074,97

70.341,68

2007

2006

Eiendeler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler

21.629,00
60.713,75
722.461,30 634.301,58
744.090,30 695.015,33

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 010107
Årsresultat/overskudd
Sum egenkapital

670.015,33 599.673,65
47.074,97
70.341,68
717.090,30 670.015,33

Gjeld
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

27.000,00
27.000,00

25.000,00
25.000,00

744.090,30 695.015,33

Lillehammer, 31. desember 2007 / 17. februar 2008

Fåberg Historielag Lillehammer
Steinar Ouren, formann
Jan Vidar Lie Pedersen, nestformann
Kari Brennum, sekretær
Terje Moringen, kasserer
Kirsten Andberg, styremedlem

Nytt om gammelt
utgis av Fåberg Historielag,
Postboks 331, 2602 Lillehammer.

post@faberghistorielag.no
www.faberghistorielag.no
Thorsrud a.s har tatt seg av produksjonen.

Styrets forslag til vedtekter for
Fåberg og Lillehammer Historielag
1. STIFTELSE OG FORMÅL
Fåberg og Lillehammer Historielag, stiftet som Fåberg
Historielag 2. juli 1929, har til formål å vekke interesse
for og verne om minner fra den gamle kulturen i bygd og
by.

2. MEDLEMSKAP
Alle som betaler den fastsatte kontingent, kan bli medlemmer av laget.

3. ÅRSMØTE
a. Vanlig årsmøte holdes innen utgangen av mars
hvert år. Kunngjøring skjer i lokalavis eller ved
skriftlig henvendelse til medlemmene minst en
uke før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet, må være sendt styret innen 15. februar.
b. Ekstraordinært årsmøte skal holdes om styret
ønsker det, eller om det blir satt fram skriftlig
krav fra minst ti medlemmer. Innkalling og kunngjøring skjer som ved vanlig årsmøte.
c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ti medlemmer møter. Hvis ikke mange nok møter, må
det kalles inn til ekstraordinært årsmøte, som er
vedtaksført uansett antall møtende medlemmer.
d. Styreleder leder årsmøtet. Styrets leder har dobbeltstemme, unntatt ved valg der likt stemmetall avgjøres
ved loddtrekning.

4. PÅ ÅRSMØTET BEHANDLES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen sammen med sekretæren
Godkjennelse av innkallingen
Styrets beretning
Regnskap
Fastsettelse av kontingent
Innkomne saker
Valg
Styrets leder velges første gang for to år,
siden for ett år om gangen
Valg av styremedlemmer
Valg av varamedlemmer til styret
Valg av revisor
Valg av tre medlemmer til valgkomité
Hvis ett eller ﬂere medlemmer forlanger
det, skjer valget skriftlig.

5. STYRET
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer.
Funksjonstiden for styremedlemmer er to år, for vara-

medlemmer et år. To medlemmer av styret går ut ved
loddtrekning etter første året.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er
til stede.
Alle saker avgjøres ved stemmeﬂertall, i tilfelle stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.
Styret velger nestleder, sekretær og kasserer for et år om
gangen.
Styret leder lagets arbeid og avgjør alle saker som det
ikke ﬁnner nødvendig å legge fram for årsmøtet.
Styret kan velge utvalg for spesielle oppgaver.

6. VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene må vedtas på vanlig årsmøte med
2/3 ﬂertall av de stemmeberettigede medlemmer som er
til stede.

7. NEDLEGGELSE
Blir laget nedlagt, enten ved årsmøtevedtak eller på
annen måte, skal lagets midler, samlinger og arbeider
oppbevares av Opplandsarkivet. Hvis laget gjenopptar sin
virksomhet, kan arkivet levere eiendelene tilbake.

Det muntre Lillehammer
i nytt opplag
En av Fåberg Historielags største
suksesser, boken Det muntre Lillehammer, er trykt i nytt opplag.
Årbok nr. 17 kom i 1998 og har
vært utsolgt i lengre tid.
Temaboka tar for seg det glade
og fargerike Lillehammer – revy og
kino, sang og teater, liv på ungdomshus og i festivitetslokaler. Lillehammer og Fåberg har hatt mange
fargeklatter, replikkunstnere og originaler.
Også de profesjonelle kunstnerne, malerne og deres
venner, har fått et bredt kapittel i boka, og lillehammersangene og deres forfattere er presentert.
Boka selges på årsmøtet og hos Dølaringen Boklag
til medlemspris og til ordinær pris i bokhandlere.
Lillehammerkunstneren Halfdan von Quillfeldt,
1828–2007, har tegnet omslaget på Det muntre Lillehammer; Storgata med Victoriahjørnet før første
verdenskrig.

