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1: Konstituering 

Forslag til vedtak:  

Som møteleder velges Carl Iver Køppen.  

Som referent velges Linn Hege Bragstad 

Den framlagte saklista vedtas.  

 

  



2: Årsmelding  

Laget holdt ekstraordinært årsmøte onsdag 13.6.2018 for å vedta sammenslåing av 

Mosviktun museumslag og Mosvik historielag til Mosvik museums- og historielag. 

18 personer deltok på møtet.  

Styret har siden årsmøtet bestått av Morten O. Haugen (leder), Carl Ivar von 

Køppen (nestleder), Øyvind Løkken (kasserer), Helge Brattaker og Linn Hege 

Bragstad. Rolf Åge Brevik og Ann Kristin Damås Jenssen er varamedlemmer til 

styret.  

Laget har 78 medlemmer pr desember 2018.  

Vår hjemmeside https://mosvikhistorie.wordpress.com/ har hatt 915 besøkende 

(2017:1126). På Facebook er det 965 personer som følger oss (2017:856).  

 

Museet hadde åpent seks lørdager sommeren 2018, i tillegg til en egen onnadag. 

Sommerutstillinga Ferjeminner åpnet lørdag 30. juni.  

Tirsdagsarrangementene i 2018 var «Karolinernes hærtog i Trøndelag» (januar), 

årsmøte med smakebiter fra bygdeboka (februar), Bjønnkveld med Arvid Jåma 

fra Verran (mars), «Heimgård og hyttegrend» (mars), «Håndskrevne kokebøker» 

(april), utflukt til kirka på Meltingen (mai),  «Nesstu før og nå» (august), 

«Nattelysing i Kvennavika» (september), «Mosvik på 1930-tallet» (oktober) og 

lansering av årbok og kalender (november).  

Årbok for Mosvik 2018 var den 32. årgangen og med 142 sider vår tjukkeste 

årbok. Store artikler om flyndrene i Kvennavika, om «Da Sæteraashuset ble 

fredet» og setre i Verran, sammen med mange andre nye og gamle tekster. 18-20 

personene bidro til årboka. Bildekalenderen for 2019 ble redigert av Per Vennes, 

Arnold Lorentsen, Lars Braseth og Bjørn Harald Lyng.  

For styret har hovedsaken siden årsmøtet vært å få de nye arbeidsgruppene i 

sving, og å lage arbeidsplaner for hver gruppe. Mye av dette kommer til uttrykk i 

langtidsplan, rombruksplan og årsplan som årsmøtet skal behandle. 

Økonomien er god, med overskudd i 2018, og penger på bok. Det er et mål for 

styret å bruke penger riktig på å gjøre museet ferdig rigget til å tjene bygdas 

interesser og vårt formål.  

 

Forslag til vedtak:  

Årsmeldinga godkjennes.   

https://mosvikhistorie.wordpress.com/


3: Regnskap  

 

Restregnskap, museumskonto 

 

Forslag til vedtak:  

Regnskapene godkjennes.   



4: Planer 

 

4a: Langtidsplan for Mosvik museums- og historielag 

Vi ønsker i løpet av 4-8 år å utvikle Mosvik museum til et ferdigstilt og tilfredsstillende driftsnivå 

basert på dugnadsvirksomhet. Ferdigstilt driftsnivå innebærer at 

1. Rombruksplan for hovedbygget er vedtatt og gjennomført, med skille mellom 

utstillinger, lagerrom og driftsrom 

2. Vi har gjennomført et skille mellom samling og utstilling av gjenstander.  

3. Vi har flere faste utstillinger i hovedbygget med ferdige guidetekster. Slike faste 

utstillinger er blant annet skolestua, Sæteraas-rommet, bjønnrommet, barnekammerset.  

4. Museet har et egnet rom for skiftende utstillinger, og har en ny sommerutstilling hvert år 

5. Museet har et eget museumsmagasin med gode oppbevaringsforhold for flere typer 

materiale: tre, metall, papir, foto, tekstiler mfl.  

6. Det er tilfredsstillende rutiner for mottak, registering og oppbevaring av gjenstander.  

7. Gjenstander som ikke er en del av museet er fjernet fra hovedbygget og andre bygg  

8. Nesstu er ferdig restaurert utvendig og innvending, med låvebru. Vi har en plan for hva 

som skal være formidlingstema og –teknikker både inne i stua og i fjøset.  

9. Smia har et gjennomarbeidet og illustrert formidlingsmanus som kan brukes av mange. 

10. Museet har en grafisk profil. Flere av byggene og andre elementer på tunet er skiltet 

utvendig med informasjonstavler 

11. Museet har en realistisk plan for framtidig lagring av store gjenstander 

12. Laget fortsetter samtidig å arbeide med foredragskvelder, aktivitetsdager i tunet, og 

utgivelse av årbok og kalender 

13. Laget bør helst også ha kapasitet til å engasjere seg i kulturvernoppgaver andre steder i 

Mosvik enn på eget tun 

 

Forslag til vedtak:  

Det framlagte forslaget til langtidsplan for Mosvik museums- og historielag vedtas. 

  



4b: Rombruksplan for Mosvik museum  

Planen tar utgangspunkt i en rapport fra Stiklestad Nasjonale kultursenter 24.06.2009 

1. INNGANGSPARTI, TRAPPOPPGANG OG GANG 2. ETASJE. 
Gangen ryddes. Skap tømmes og flyttes til skolestua i 2. etasje. Slike skap ble brukt i 

skolerommet tidligere, for oppbevaring av skolesaker. Plassere gjenstander som er relatert til 

inngangsparti, trappoppgang og gang i 2. etasje.  

2. SKOLESTUE 1. ETASJE. 
Rommet skal ryddes og brukes til temautstillinger, mottaksrom for grupper. Glassmontrene fra 

kommunehuset plasseres her, med kongestol og budstikke. De tre små glassmontrene plasseres 

også her og får skiftende innhold med små gjenstander i samlinga. Blendingsgardiner monteres. 

3. KJØKKENET 
Kjøkkenet skal være et bruksrom, og ryddes slik at det kan brukes til enkel servering. Grua 

ryddes, og gir kanskje rom for ei mini-utstilling. Varmvanntanken skiftes. 

4. BIBLOTEK/STUE, SÆTERÅS  
Rommet skal kun ha gjenstander og møbler fra Sæteråssamlinga. Vi vil få rommet til å se mer 

bebodd ut. Det meste på plass, men rydding gjenstår. Blendingsgardiner skal monteres. 

5. BJØRNEROMMET 
Bjørnerommet skal romme kun bjørnen og informasjon om bjørnens liv og leveområde. 

Blendingsgardiner er montert 

6. STUE SÆTERÅS 
Rommet skal kun ha gjenstander og møbler fra Sæteråssamlinga. Vi vil få rommet til å se mer 

bebodd ut. Det meste på plass, men bitte litt rydding gjenstår. Blendingsgardiner skal monteres. 

 7. 2.ETASJE NORD «SLØYDEN» 
Rommet rendyrkes som lager og internt arbeidsrom for forvaltningen av museumssamlinga. 

Gjenstandene gjennomgås og registreres. Rommet innredes med hyller og reoler med god 

oversikt over gjenstandene. Blendingsgardiner monteres. 

8.  SKOLESTUE 2. ETASJE. 
Rommet skal utvikles til gjenskapt skolestue anno 1950-årene, og være et av museets hovedrom.  

Skapet som står nede i gangen flyttes opp, det har vært brukt i skolestua tidligere. Bøker og 

annet utstyr relatert til ei gammel skolestue flyttes hit. Kanskje vi kan låne inn skoleutstyr fra 

nedlagte skoler i bygda? Vi forsøker å finne tidsriktig belysning. Tidligere brukt armatur finnes 

på kvisten. 

Øvrige gjenstander flytter til lager, og registreres. Rommet kan eventuelt deles opp i bakkant. 

Fremste delen som skolestue og rommet i bakkant til annen utstilling f.eks. gjenstander fra 

kirken o.l. Blendingsgardiner monteres. 

9. HUSFLIDSROM «LÆREROM» 
Rommer er overfylt av gjenstander, med flere av samme. Rommet ryddes og noe av 

gjenstandene settes på lager. Rommet brukes til husflid. Opprinnelig veggflater gjenopprettes. 



10. SOVEROM 2. etasje. 
Soverommet innredes med komplett oppredd seng og barneseng. Vi setter også inn andre 

gjenstander som passer inn, og får rommet til å se bebodd ut. F. eks. bilder på veggen. 

11. UTEDOENE  
Utedoene ryddes, og settes i stand som de opprinnelig var. Dørene på doene var sikkert merket 

med «jenter», «gutter» og «lærer». Sikkert flere som husker det. 

 12.  SMIA  
Smia er godt organisert med eget opplegg med registrering av gjenstander og utstyr. Smia 

rendyrkes med gjenstander fra smia etter Ole Gjerde. Andre gjenstander overføres til museets 

vanlige samling.  

Smia brukes ikke fysisk til smiing. Røyk fra grua tærer på gjenstandene, bør unngås. Skal smiing 

demonstreres bør det bruke ei transportabel smie. Feltsmie. 

13. HUSMANNSPLASSEN NESSET 
Stua, kjøkken og soverom innredes slik at det gjenspeiler livet på en husmannsplass, og 

plasserer bruksgjenstander som gjenspeiler livet på en husmannsplass. Mye er på plass. Stedet 

kan brukes til undervisning, arrangere temadager og mimrestunder på sommeren 

Fjøsdelen settes i stand for å vise fram førmaskinelt fjøs-stell. Det kan plasseres hit 

bruksgjenstander som viser livet på en husmannsplass. Mye er gjort. Golv m.m. Vedlageret til 

Kalddalstua flyttes ut av Nesstu for å gi plass til gjenstander fra museet. 

Låvedelen er veldig dårlig, golvkonstruksjonen må forsterkes betraktelig. Golvkonstruksjon og 

golv settes i stand og redskaper som har stått der tidligere flyttes tilbake. 

Vi ønsker å få låvebrua tilbake på plass. Steinen til brufoten er lagret på området. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Det framlagte forslaget til rombruksplan for Mosvik museum vedtas. 

  



4c: Arbeidsplan for 2019 

1. Vi vil ha åpne møter siste tirsdag i måneden, unntatt juli og desember. 

Septembermøte legges til helleristningene i Kvennavika 

2. Vi vil prioritere etableringen av et lagerrom/museumsmagasin med rutiner 

for lagring og behandling av gjenstandene. 

3. Innen utvendig vedlikehold er det viktigst å ordne panel, vinduer og maling 

på Nesstu. Andre oppgaver tas fortløpende. 

4. Vi vil utgi årbok og lokalhistorisk kalender i 2019 også.  

5. Vi vil samarbeide med Vinje bruk om deres jubileumsberetning i 2020. Vi 

vil også ta initiativ til samarbeid med idrettslaget om deres jubileum i 2024.  

6. Vi vil fortsette med innsamling av gamle bilder 

7. Vi vil gjøre ferdig arbeidet med et lokalhistoriehefte for barneskolen. 

8. Vi vil GPS-lokalisere skiltene som står på ved gamle hustufter i utmarka og 

fotografere tuftene. 

9. Vi vil registrere og avfotografere gamle oppskriftshefter i samarbeid med 

Mosvik kvinne- og familieforening 

10. Vi vil ha åpent museum 6 lørdager i sommer.  

11. Vi vil ha en sommerutstilling på museet. 

12. Vi vil arrangere onnadag og delta på en eventuell bygdadag 

13. Vi skal arrangere utendørskonsert med Luftforsvarets musikkorps, dersom 

økonomien kommer på plass  

14. Vi vil verve flere medlemmer 

 

 

Forslag til vedtak:  

Det framlagte forslaget til arbeidsplan for 2019 vedtas. 

  



5: Budsjett 2019  

INN 
 

Medlemskontingent 10.000 

Arrangement 10.000 

Tilskudd (inkl 11.000 til 

korps-konsert) 

45.000 

Salg av publikasjoner 40.000 

Grasrotandel, renter 

diverse 

5.000 

Refusjon strøm 

Kaldalstua 

45.000 

Bokår2019, fra Nasjonal-

biblioteket til 6 hist.lag 

40.000 

Arr Luftforsvarets 

musikkorps matsalg og 

billetter 

29.000 

SUM 224.000 

Balanse, dekkes av 

tidligere overskudd 

-76.000 

SUM 300.000 

 

UT 
 

Administrasjon 5.000 

Bygningsvedlikehold 25.000 

Bygningsdrift (strøm, 

forsikring, kommunale 

avgifter mm) 

75.000 

Utstilling  15.000 

Programarbeid, 

arrangement 

15.000 

Bokår 2019, fordelt til 5 

histlag og eget arr  

40.000 

Trykking av årbok, 

kalender og skolehefte 

65.000 

Arrangement 

Luftforsvarets 

musikkkorps 

40.000 

Til utvikling og drift av 

museumssamlingene 

20.000 

SUM 300.000 

  

Trykking av «skolehefte» (30.000 kr) betales av et særlig tilskudd fra Landslaget 

for lokalhistorie som vi fikk utbetalt i 2018. 

Konsert med Luftforsvarets musikkorps er budsjettert i balanse.  

Flere av utgiftene til bygningsvedlikehold og utvikling av museumssamlingene har 

preg av investeringer, og det kan derfor forsvares å bruke av oppsparte midler.  

 

Forslag til vedtak:  

Det framlagte forslaget til budsjett for 2019 vedtas. 

 



6: Valg  
 

Del 1: Styret 

 Styremedlem: Linn Hege Bragstad, for 2 år 

 Styremedlem: Carl Ivar von Køppen, for 2 år 

 Styremedlem: Helge Brattaker, valgt i 2018. Ikke på valg. 

 Styremedlem: Øyvind Løkken, valgt i 2018. Ikke på valg. 

 Styremedlem: Morten Olsen Haugen, valgt i 2018. Ikke på valg. 

 

 Varamedlem: Rolf Åge Brevik, for 1 år 

 Varamedlem: Ann Kristin Damås Jenssen, for 1 år 

Til leder velges Morten Olsen Haugen for ett år. Styret konstituerer seg selv.  

 

Del 2: Støttefunksjoner 

Revisorer, for 1 år: Tordis Hindberg og Tordis Markhus 

Økonomiutvalg, for 1 år: Gunn Tangstad og Arne Ivar Sundseth 

Valgkomite 

 Arne Aasan, for 1 år 

 Trond Tangstad, for 2 år 

 Hermod Løkken, for 3 år 

 

  



Del 3: Nemnder 

 

Samlingsnemnd 

 Helge Brattaker, leder, ikke på valg 

 Inga Marie Berge, ikke på valg 

 Berit Sandnes, for 2 år 

 Grete Vennes, for 2 år 

 

Hus- og bygningsnemnd 

 Rolf Åge Brevik, leder, ikke på valg 

 Paul Arne Nyborg, ikke på valg 

 Magnar Karlsen, for 2 år 

 Egil Ringstad, for 2 år 

 

Arrangementsnemnd 

 Carl Ivar v Køppen, leder, i.p.v. 

 Per Vennes, ikke på valg 

 Gunnar Viken, ikke på valg 

 Jorun Sundset, for 2 år 

 Signe Stensvik, for 2 år 

 

Utstillingsnemnd 

 Randi Løkken, for 2 år 

 Sigrunn Reitan, for 2 år 

 Elisabeth Nyeng Kvernmo, for 2 år 

 Ingrid Brattaker, for 1 år 

 Nyfrid Beate Grande, for 1 år 

 Elfrid Reitan Berg, for 1 år 

Årbokredaksjon 

 Morten O. Haugen, redaktør, i.p.v. 

 Rune Langfjæran, ikke på valg. 

 Ingunn Sundseth Sagmo, for 2 år 

 Maria Karlsen, for 2 år 

 

Fotonemnd og kalenderredaksjon 

 Per Vennes, leder, ikke på valg. 

 Bjørn Harald Lyng, ikke på valg. 

 Arnold Lorentsen, for 2 år 

 Lars Braseth, for 2 år 

 

Kaffenemnd 

 Inger J. Nyeng Berget, ikke på valg. 

 Turid Alstad, ikke på valg. 

 Grete Nyborg, for 2 år 

 Inger Alstad, for 2 år 

 Arvid Nervik, for 2 år 

 

Styret får fullmakt fra årsmøtet til å fastsette 

oppgavebeskrivelser og diskutere årsplan og 

budsjett med nemndene.  

Nemndene står fritt til å trekke flere 

personer inn i arbeidet.  

  



7: oppsummering av sammenslåing 
 

Vi må finne hva det er nødvendig å gjøre vedtak om for å være sikker på at fusjonen kan 

registreres i Brønnøysund, og om nødvendig formulere en egen vedtakssak om det.  

Saken legges fram i møtet 

 

 

 

 

 

 


