Støren Museum og Historielag
Årsmelding 2020

Tidspunkt eller sted for årsmøtet er ikke bestemt, noe som skyldes usikkerhet omkring
Coronasituasjonen.
Styret for laget i 2020:
Nils Magne Granmo – leder
Per Olav Sørgård – nestleder
Kristin Margareth Gunnhildsøien – kasserer
Ingrid Storrø – sekretær
Ottar Johan Folstad – ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av bygningene
Rolf Hagestuen – styremedlem
Gunn Randi Enodd – representant for Midtre Gauldal kommune i deler av perioden
Vararepresentanter til styret:
Else Marie Snøan
Gerd Sørgård
Ola ingebrigt Haukdal
Aktiviteten i Historielaget har ligget nede denne perioden grunnet Corona-pandemien. Vi har
derfor ikke hatt «åpent hus» 17. mai (17. mai ble på det nærmeste avlyst), deltatt i
Børs Marked (avlyst), eller gjennomført andre aktiviteter som historiske vandringer.
I perioden er det avviklet 6 styremøter og 1 fellesmøte mellom Historielaget og Bygdabladet.
Av saker vi har behandlet, kan nevnes:
Restaurering og oppgradering av tømmerlåven, registrering av dokumenter etter
Hermann Aune, boligfelt i nærheten av bygdeborgen på Våttån, Bygdabladets fremtid – salg
og distribusjon, insektangrep i tømmeret i Klokkarstua.
I 2020 hadde laget 67 medlemmer, inkludert flere familiemedlemskap. Medlemstallet er
forholdsvis stabilt fra år til år, men vi imøteser fortsatt flere yngre medlemmer.
Noen prosjekter vi har arbeidet med siste året:
Registrering, katalogisering og bevaring av bøker dokumenter etter Hermann Aune.
Vedlikehold og oppgradering av tømmerlåven.
Vedlikehold av Klokkarstua.
ingen av prosjektene ble fullført i 2020. Disse prosjektene vil derfor vil derfor prege
aktiviteten til laget også i 2021.04.
Arbeidsgruppene vi opprettet forrige år fungerer godt. Arbeidet innen laget blir bedre
fordelt på flere medlemmer.

Årsrapporter fra arbeidsutvalgene:
Slekt og data Gauldal – Dagfinn Refseth og Gerd Stenbro Loe.
Vedlikehold og ettersyn av bygningene – Ottar Johan Folstad.
Bygdabladet – Hans Erik Gynnild.
Historiske vandringer – Gerd Oliv Sørgård.
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