Brøttum Historielag
Årsberetning for året 2020
Laget har nå 246 medlemmer, en netto nedgang på 7 medlemmer fra 2019.
Forrige årsmøte ble holdt i Veltsalen på Hagatun mandag 9.mars 2020. Det møtte 25 medlemmer.
Etter årsmøtet holdt Jon Grande Dahl et fengende kåseri med bilder og fortellinger fra ett år som
fangstmann på Svalbard i vintersesongen 2004-2005.
Årsmøtet ble ledet av Thor Even Tomter.
Medlemskontingenten inkludert årbok, ble vedtatt til fortsatt å være kr 300-, sist endret i 2019.
Styret har i 2020 bestått av:
Leder: Thor Even Tomter
Nestleder: Terje Myrvang
Sekretær: Ole Kristian Barli
Styremedlem: Arvid Rognhaugen
Styremedlem: Svein Erik Bergundhaugen.
Varamedlem: Oddny Leine, deltar på styremøtene.
Varamedlem: Magne Holmestad.
Kari Eva J. Halden har fungert utmerket som kasserer, og ansvarlig for regnskapet.
Valgkomite: Ole Berg, Helene Lund og Asbjørn Sletvold. Ny i valgkomiteen ble valgt Brite Kandal.
Revisor: Ole Berg
Varamann til revisor: Nils Kristian Nordlien.
Godtgjøring: Kasserer godtgjøres med kr 2.000,- pr år. Styret utbetales kjøregodtgjørelse etter
statens satser ved kjøring utenom bygda. Richard Fauskrud får godtgjørelse på kr 2.000,- for å bistå
oss med drift av lagets hjemmeside.
Styremøter:
På grunn av koronapandemien, med nedstenging fra 12.mars 2020, har det vært avholdt bare 2
fysiske styremøter i 2020, og den 26, mai på terrassen hos Thor Even Tomter, og den 2.september i
Hagatunkjelleren
Arrangement/deltakelse:
Sjusjøen Fjellkirke hadde Sommerfestuke for 5. gang fra 15. til 19. juli. Fredag 17.juli arrangerte
historielaget setervandring ved Småsetra og Nybu. 65 deltakere. Kafferast
ved selet til Skjervald Skrukka som ligger inntil den nye løypa for
Birkebeinerennnet.
31.aug. Svein Erik og Thor Even møtte på møte i Årbokutvalget.
2.sep. styremøte Styret bevilget kr 10 000 til Toril Mesna i forbindelse med hennes bokutgiving.
Boka «Fiksjon og fakta om gamle messendøler» kom ut 17.des.
Ellers er det i høst opprettet boksalg på Kiwi Næroset og Kiwi Sjusjøen, Joker Mesnali og Brøttum. Tor
Ole Brukstuen hjalp oss med bokhylle og oppheng på Gråten, mens Arvid, Svein Erik og Thor Even har

stått for opplegget på de øvrige steder. Vi har salgsutstilling av Brøttumsbøkene, årboka og Toril
Mesnas nye bok. Det er trykt opp en del foldere om laget og bøkene våre som er lagt ut ved
bokhyllene. Det er også produsert og hengt opp noen plakater i aluminium.
På Hagatun 17.okt. ble Årboka for 2020 delt ut til grendekontakter for utdeling.
PGA Cowid 19 har vi ikke hatt åpen dag i Hagatunkjelleren første lørdag i måneden som vi pleier,
unntatt den 5 des da Ole K tok ei vakt etter årboksutdelingen.
Vi har heller ikke kommet videre med registrering av bøker på vårt lager i Hagatunkjelleren på grunn
av koronaen.
Historielaget har ansvar for tilsyn og vedlikehold av Ludden-hytta. Det har vært 1 inspeksjon fra oss i
2020. Ei løs vindski (kort) på baksida av hytta er løsnet og må festes våren/sommeren 2021.
Hjemmesida vår driftes fortsatt av Richard Fauskrud. Husk: www.brottumhistorielag.no. Du finner
den også som link under www.brottum.no
Facebooksida har Kari Eva hjulpet oss med.
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