
ÅRSRAPPORT STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG 

TIL ÅRSMØTET 18.02.2015 
 

Styret har vært slik: 
 
  Leder  Eivind Dragset 
  Nestleder: Eivind Vik 
  Sekretær: Frank Gallevara 
  Kasserer: Jon Spjeldet 
  Styremedl.: Eivind Nygaard 
  Styremedl.: Per Vik 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter der 26 saker har blitt behandla. 
På første styremøtet etter årsmøtet 2014, ble budsjett for 2014 vedtatt, samtidig som aktiviteten i 
de ulike arbeidsgruppene ble diskutert og fastlag. Jens Aune frasa seg vervet som kasserer for laget 
av forskjellige grunner. Styret forespurte Jon Spjeldet om å ta dette vervet, noe han sa seg villig til. 
Han har hatt en del arbeid med å få på plass regnskapsprogram på sin pc. Styret har beslutta å 
kjøpe egen datamaskin der regnskapsprogrammet legges inn og følger kassererjobben. 
Antall medlemmer i 2014 er 36. 
Det er god dugnadsånd i laget. Det er lett å be om hjelp. Uten å nevne navn, er det alltid folk som 
stiller opp ved behov for servering, vedlikeholdsarbeid osv. 
Det ble i Bygdebladet for 2014 lagt med giro for innbetaling, med en liten orientering om laget. 
Dermed er det mange som nå er invitert til medlemskap. Det blir spennende å se om 
medlemstallet øker på grunn av dette framstøtet. 
De viktigste aktivitetene for laget har i 2014 vært: 
 
Bygdabladet:  
Dette er en viktig aktivitet i forhold til dokumentasjon av lokal historie. I de 18 år Bygdabladet har 
blitt utgitt, har ca. 12 -13 hundre sider med lokalt stoff og bilder kommet på trykk. Viktig for 
kommende generasjoner!  Bygdabladet utgjør ellers en solid inntektskilde for vårt lag. Nytt av året 
er at styret har bidratt med oppsøkende virksomhet overfor potensielle annonsører. Styret har 
vedtatt å heve bladprisen fra 100 til 130 kroner. Antall sider har økt, samtidig som utgifter til 
trykking m.v. øker år for år. 
Hans Erik Gynnild utgjør sammen med Arne Jacobsen (redigering) og Odd Steinar Reitan (skriving 
/distribusjon) redaksjonen. Styret tildelte Hans Erik Gynnild kr 10 000 på en hyggekveld 11.02.15 
som en liten takk for et stort arbeid gjennom mange år. Foruten redaksjonen er det mange som er 
engasjert som oppsøkende selgere av bladet til husstander på Støren Det vises til egen rapport fra 
arbeidsgruppe Bygdabladet. 
 
Historiske vandringer: 
Eivind Vik planlegger og gjennomfører denne aktiviteten. Det er stor interesse, og det kommer av 
og til fram virkelige godbiter for deltakerne, jamfør den 1500 -1800 år gamle bygdeborgen på 
Våttån. Se ellers egen årsrapport  
Vedlikehold av bygninger og utstyr 



Per Vik er primus motor, og har skrevet egen årsrapport. Det er stadig behov for vedlikehold av de 
4 bygningene på tunet, både innvendig og utvendig. Per kjenner husa ”ut og inn” og laget har 
gjennom en årrekke nytt godt av hans innsats. 
 
DIS Gauldal ( slektsgransking): 
Denne aktiviteten får støtte fra vårt lag, men er ellers ”sjølgående” Dagfinn Refseth, Gerd Stenbro 
Loe og Sverre Tangstad leder gruppa, som har hatt jevn og god aktivitet med relativt god 
deltakelse. Egen årsrapport er utarbeidet. 
 
Hjemmeside: 
Etter at hjemmesida vår noen år har vært ”passiv”, arbeidet  styret en del med å få aktivisert ny 
hjemmeside. Geir Høgås tok på seg arbeidet, og legger nå inn nytt stoff og bilder, mens Frank 
Gallavara tar seg av styrets kontakt med Høgås. 
 
Logo: 
Laget har hittil ikke hatt egen logo. Åpningsbildet på hjemmesida er et gammelt bilde av Støren 
stasjon. Dette egner seg ikke som logo. Styret har derfor lyst ut en logokonkurranse (Se 
Bygdabladet og vår hjemmeside). Premien for beste godkjente forslag er på kr. 5000, og det er 
styret som er jury. Frist for innlevering av forslag er 30. april 2015. Hittil har det kommet inn ett 
forslag. 
 
Av medvirkninger og aktiviteter ellers kan nevne: 
 

 Vårrengjøring ute og inne i forkant av 17.mai.  
 Åpent hus med kaffesalg 17. mai 
 Ansvar for serveringen ved Hermann Aune-jubileum 
 Leker for barn under markedsdag 
 Åpent hus 2 dager under sangerstevne sist sommer 
 ”Hvor ble det av jula ?”. Førjulskveld i Raudlåna 
 Hyggekveld for styremedlemmer og innbudte gjester. Overrekkelse av gave til Hans Erik 

Gynnild 
 
Støren, 12.02.2015 
 
For styret 
 
Eivind Dragset (leder) 
 
 
 
 


