BYÅSEN HISTORIELAG
Styrets beretning
for perioden 18. april 2002 til 09. april 2003

STYRETS SAMMENSETNING:
På årsmøtet 18. april 2002 ble følgende styre valgt.
Leder
Arne Fjelnseth
Nestleder
John-Erik Wennberg
Sekretær
Grete Myhre
Kasserer
Gunnar Schei
Styremedlemmer Sigmund Solem
Marit Fordal Døvre
Berit Ramberg Sæterhaug
Varamedlemmer
Finn Bakke
Tordis Dreier
Revisor
Valgkomite

Ivar Buxrud
Bjørn-Inge Haugan, Helge Wanvik og Inger Rånes.

Styret har i beretningsåret hatt 11 styremøter inkl ett kombinert jule- og styremøte
9. desember på Tavern. Det har vært avholdt 5 åpne møter inkl møtet etter årsmøtet
18. april 2002. Det har vært arrangert 1 ekskursjon og et kurs i gotisk skrift.
Historielaget hadde pr. 31.12.2002 370 medlemmer, hvorav 250 enkeltmedlemmer og
60 familiemedlemskap som utgjør 120 personer.

BILDE MED TEKST UNDER SETTES INN HER

Et stemningsbilde fra
salen på Dalgård skole,
på et medlemsmøte der
Torbjørn Falkanger ga
et interessant og
underholdende kåseri
om sine år i idrettsmiljøet. Torbjørn trakk
fullt hus, 130 deltok på
møtet!

Foto: Fridtjof Simonsen,
26.11. 2002.
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ÅPNE MØTER
Torsdag 18. april 2002 – Årsmøtet avholdt på Dalgård skole. Etter årsmøtet fortalte
Sigmund Solem og Erling Harms på en morsom og engasjerende måte om Byåsen på
40- og 50 tallet. 65 personer deltok.

Tirsdag 10. september 2002 – Sporveiskveld med omvisning på Sporveismuseet på
Munkvoll. Etterpå gikk ferden med ”gammeltrikken” til Lian. Ca 60 deltok på omvisning
og trikketur til Lian.
Onsdag 23. oktober 2002 – På Dalgård skole hadde vi denne kvelden besøk av Einar
Màr Gudmundsson, en internasjonal kjent forfatter fra Island som fortalte og leste
fra flere av sine bøker. Med boken ”Universets Engler” mottok Màr Gudmundsson i
1995 Nordisk Råds litteraturpris. Nestleder i Foreningen Norden Norge, Kjell Reitan
innledet møtet. Rundt 60 medlemmer møtte.
Tirsdag 26. november 2002 – Torbjørn Falkanger kåserte om det å vokse opp på
Byåsen og musikkelever fra TKMK stod for det musikalske under årets julemøte på
Dalgård skole. Det var 130 personer på dette møtet. For første gang ble det avholdt
åresalg som viste seg å være vellykket. Vi takker Enrum Tepper, Byåsen Bakeri, Rema
1000 Stavset, Rimi Ugla og Bunnpris Ugla for givergleden de viste i form av flotte
premier til åresalget.
Tirsdag 18. februar 2003 – Per Ottesen kåserte om ”Byåsen i nær fortid” og rundt 80
personer var møtt opp for å høre han.
EKSKURSJON
Tirsdag 11. juni var det arrangert tur med båt rundt Trondheim havn. Turen strakte
seg fra Ila og ut mot Ladehammeren og oppover Nidelven. Om bord var en meget flink
guide som fortalte om stedene og bygningene vi passerte. Turen inkluderte omvisning
og kafferast på Munkholmen. Ved påmelding ble turen fulltegnet – 38 stk deltok.
KURS
Medlemmene fikk tilbud om kurs i gotisk skrift i oktober i 2002. Kurset ble arrangert
i regi av NTNU og gikk over 6 kurskvelder à 3 timer.
7 personer fra Byåsen Historielag deltok på kurset som Aud Mikkelsen Tretvik ledet.
SAKER
Noen av sakene som styret har behandlet i perioden er:
Hjemmeside
Rune Simonsen har ordnet hjemmeside for historielaget. Adressen er
www.byasenhistorielag.no
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Kalendere
Drøye 600 kalendere er solgt i 2002-2003 og som er et samarbeid mellom Byåsen
Historielag og Byåsen Idrettslag avd. fridrett. Ansvarlig for kalenderne har vært
Fridtjof Simonsen og Arne Fjelnseth.
Årbok og jubileumsboka
Det er stadig stor etterspørsel etter historielagets årbok og jubileumsboka har også
blitt en suksess. Det er trykt opp et ekstra opplag på 300 ex. av denne. Redaktør har
vært Fridtjof Simonsen.
Eget rom på Dalgård skole
Historielaget har fått tilgang til eget rom i kjelleren på Dalgård skole. Her
oppbevares alt i historielagets eie.

Idèbank
Idèbanken som ble opprettet på styremøtet av 20. august 2002 har etter hvert blitt
fullspekket av forslag til turer og ekskursjoner.
Møter
John-Erik og Marit har deltatt på årsmøte i Sør-Trøndelag historielag som ble
avholdt på Støren den 15. februar 2003.
Arne har holdt foredrag om nærmiljøet for Stabellsvegen borettslag.
Arne har deltatt i møte med kultur- og fritidskontoret i Folkets Hus på Ugla hvor
temaet var kulturlivet på Byåsen – aktiviteter og nettverk.
Annet
Intervjuer
Kjell Andersen, Erling Harms, John-Erik Wennberg og Arne Fjelnseth har fortsatt
sitt arbeide med å intervjue gamle byåsinger.
Stedsnavn
Komiteen for stedsnavn i Byåsen Historielag har nedlagt et stort stykke arbeid for at
Byåsen skal få akseptable veg- og stedsnavn. Komiteen har bestått av Helge Wanvik,
Erling Harms og Fritjof Åldstedt.
ARBEIDSPROGRAM
Styret drøfter fortløpende møteprogram og handlings/arbeidsplan for Historielaget.
Handlingsplanen som viser lagets møter og aktiviteter, settes opp for et halvt år
fremover.
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STYRETS OPPSUMMERING
Styret takker medlemmene for god oppslutning om Historielagets møter og turer og
benytter samtidig anledningen til å takke våre foredragsholdere og alle andre som har
stilt sine kunnskaper og sin tid til rådighet for Historielaget.

Trondheim 05. mars 2003.
Arne Fjelnseth (s)

John-Erik Wennberg (s)

Berit Ramberg Sæterhaug (s)

Gunnar Schei (s)

Marit Fordal Døvre (s)

Tordis Dreier (s)

Sigmund Solem (s)

Finn Bakke (s)

Grete Myhre (s)
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