Valgresultat:
Leder

Olav Fossen

Velges for 2 år, gjenvalg

Kasserer

Roger Nilsson

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Sekretær

Toralv Spets

Velges for 2 år, gjenvalg

IKT og media

Kåre Sandmark

Velges for 2 år, ny

Museumsgruppa

Kari Hoff, leder

Velges for 2 år, gjenvalg

Jorunn Bakke

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Eli Brøseth

Velges for 2 år, ny

Harald kringhaug, leder

Velges for 2 år, ny

Einar Lier

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Arne Thorshaug

Velges for 2 år, gjenvalg

Jon Drøyli

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Geir Widerøe

Velges for 2 år, gjenvalg

Johan Larsen

Velges for 2 år, ny

Steinar Haugen

Velges for 2 år, ny

Per Harald Høiby

Velges for 2 år, ny

Roger Snustad

Velges for 2 år, gjenvalg

Jan Arne Malvik,

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Toralv Spets

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Vaktmestergruppe

’

Kulturminnegruppe

Gruppa må selv velge leder

Fotogruppe

Steinar Grindbak, leder
Roger Snustad

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Inga Werenskiold

Velges for 2 år, gjenvalg

Kristian N. Nevermo

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Anne Berit Moen

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Eirik Haugen

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Bjørn Kristian Brandslet

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Roy Inge Løvås

Velges for 2 år, ny

Ketil Melum

Velges for 2 år, ny

Skolekontakter
Hommelvik skole

Kjersti Sneisen Krogstad

Hommelvik u-skole

Jo Arne Fosmo

Malvik VG-skole

Edel Haagenstad Nybrodahl

Årbokkomite

Iver Storvik
Liv Aksnes

Økonomiutvalg

Revisorer

Valgkomite 2018

(ledes av kasserer)
Stein Eriksen

Velges for 2 år, ny

Ingrid Kaia Høyby

Velges for 2 år, ny

Sverre Jensen

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Johan Fjeseth

Ikke på valg, gjenstår med 1 år

Per Arne Pettersen

Velges for 1 år

Rigmor Blokkum

Velges for 1 år

Bente Hansen

Velges for 1 år

Kontaktperson
Dialektarbeidet

Solveig Holberg Dahl

Navnekomiteen

Øyvind Haagenstad

Alle valg var enstemmige.
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HISTORIELAGET HOMMELVIKS VENNER
Årsberetning for 2017.
Styret har i perioden bestått av:
Leder Olav Fossen
Kasserer Roger Nilsson
Sekretær Toralv Spets
Styremedlem Kari Kristiansen
IKT-ansvarlig Jahn Harry Kristiansen ble valgt, men har ikke møtt.
Lederne for museumsgruppa, fotogruppa og kulturminnegruppa har møtt på alle
styremøter og således vært å betrakte som en del av styret.
Leder av museumsgruppa Kari Hoff
Leder av fotogruppa Odd Rune Wang
Leder av kulturminnegruppa Harald Kringhaug
Møtevirksomhet:
I perioden er det foruten årsmøte den 26. januar blitt avholdt 10 styremøter.
Samarbeidsmøte med MK drift angående Jacobsli museum.
Møte med kulturkontoret sammen med de andre historielagene i kommunen.
Aktiviteter:
30 årsjubileum for Jacobsli museum den 23. mai
HHV deltok med et lag i quizkonkurransen under Eldres kulturmønstring. ( Det ble
bronseplass).
Vi meldte oss på med utstilling til kulturminnedagen, men ble dessverre ikke
ferdige med «Ungdomsrommet» til rett tid. Arrangementet blir gjennomført så
snart rommet er ferdig.

Gammeldags juletrefest ble arrangert i bedehuset søndag 7. januar etter initiativ fra
Inga Werenskiold. Oppmøtet var ikke det beste, men de som var der hadde en
trivelig kveld.
HHV er blitt kontaktet av kulturkontoret om å delta med tekst og bilder til
informasjonstavler på Homlastien som skal rustes opp til sommeren. Arbeidet har
så vidt startet med at vi har sendt over en del bildemateriale og forslag til
plassering.
For øvrige aktiviteter vises til beretningene fra museumsgruppa, fotogruppa og
kulturminnegruppa. Styret vil bare berømme det arbeidet som er gjort i gruppene.
Ikke alt vi har gjort er vi like fornøyde med. Salget av bygdekalenderen og årboka
har ikke gått som vi ønsket. Her må vi skjerpe oss og lage et opplegg som øker
salget.
Arbeidet framover:
Styret har arbeidet så å si gjennom hele perioden med forslag til ny
organisasjonsplan for laget. Målet med det er å engasjere flere av medlemmene i
det arbeidet som gjøres. Det kan vel ikke stikkes under en stol at størsteparten av
jobben faller på utvalgslederne. Årsakene til det kan være så mange, men vi må alle
være flinkere til å delegere oppgaver medlemmene imellom og definere klare
ansvarsområder. Viser for øvrig til styrets forslag til ny organisasjonsplan.
For øvrig vil vi fortsette arbeidet med vedlikehold og utvikling av Jacobsli
museum.
Fortsette med innsamling og registrering av gamle bilder.
Fortsette arbeidet med vedlikehold av allerede registrerte kulturminner og i tillegg
registrere og markere nye.
Fortsette samarbeidet med Malvik kommune og de andre historielagene i
kommunen.
Engasjere oss i mye sterkere grad med utviklingen (avviklingen?) av gamle
Hommelvik sentrum.
Det gamle styret vil takke for seg og samtidig takke alle de andre tillitsvalgte for
det arbeidet som er gjort i året som er gått. Vi vil ønske det nye styret lykke til med
det videre arbeidet i 2018.
Olav Fossen, leder (sign) Roger Nilsson, kasserer (sign)
Toralv Spets, sekretær (sign) Kari Kristiansen, styremedlem (sign)

Historielaget Hommelviks Venner. Årsmøte 2018
Årsberetning for 2017 fra museumsgruppa og kulturminnegruppa
Museumsgruppa i 2017:
Jorunn Bakke, Bjarne Blokkum, Jon Drøyli, Einar Lier, Arne Thorshaug og Geir
Widerøe.
Kari Hoff har vært leder for gruppa.
I tillegg har leder av kulturminnegruppa Harald Kringhaug deltatt på alle
dugnadsdagene.
16. mars startet tirsdagsdugnadene med diverse arbeid innomhus. Dugnadsperioden
ble avsluttet tirsdag 10/10, med opphold midt på sommeren. I tillegg hadde vi
adventspyntedugnad i desember.
Arbeidet som ble utført i dugnadsperioden:
Malvik kommune har ansvar for alt utvendig sommervedlikehold av eiendommen
og for utvendig vedlikehold av bygningene. De har klippet plenen på tunet og på
jordet bak uthuset i sesongen. Årets samarbeidsmøte ble avholdt 9/4. Det jobbes
fortsatt med ny alarmløsning og ny syllstokk. De vil også sette heldekkende beslag
på pipene for å hindre vanninnslag. Mk betaler malingen museet trenger, og
museumsgruppemedlemmene utfører arbeidet.
Museumsgruppa og leder av Kulturminnegruppa har i 2017 arbeidet med følgende
oppgaver:
· Oppussing av ovner
· Malt alle takene utvendig på uthusene
· Skrapet og malt vindusposter i 2.etasje i hovedhuset
· Sortert gjenstandene i skomaker- og snekkerverksted
· Pusset og malt vegger og tak i det ledige rommet i 2.etasje i hovedhuset
· Startet arbeidet med å lage infomapper om gjenstandene i rommene i museet

· Vanlig rengjøring og vedlikeholdsarbeid inne og ute på museet
· Laget oversikt over faste arbeidsoppgaver som blir utført av museumsgruppa
· Laget oppbevaringskasse for fanene
· Ryddet i tyskertrappene
· Ryddet, merket og skiltet adkomsten til «Damma’n»
· Sett over og slått unna gress på Bjørnrommet
· Ryddet rundt de gamle brukarene ved Homla (må gjøres hvert år)
Åpent museum.
Museet har vært åpent for besøkende 15 ganger i løpet av 2017.
1) Tradisjonell åpent hus i forbindelse med:
Arbeiderfestivalen
I perioden mai- september er det åpent museum siste søndag i måneden
Adventsåpent 1.lørdag i advent
2) Fødselsdagsselskap for museet som var 30 år den 23. mai
Enkeltpersoner og grupper som har ønsket omvisning
Besøk i forbindelse med slektsstevne for etterkommere av Tella og Hågen Jacobsen
Fire 8. klasser fra Vikhammer ungdomsskole
30- års fødselsdagsselskapet ble gjennomført i strålende vær. Malvik kommune
møtte med ordfører Ingrid Aune og varaordfører Ole Herman Sveian. Asbjørn
Nøstmo som var ordfører da museet ble åpnet i 1987, var også tilstede. I solskinnet
ute på tunet ble det servert bløtkake og kaffe til de om lag 50 gjestene. Museet fikk
overrakt blomster og gaver.
Gaver til museet.
Også i 2017 fikk museet mange og flotte gaver. Det er alltid vanskelig å nevne
noen spesielt, men alle gavene vi får blir ført inn på lister med beskrivelse av
gaven, hvor den blir plassert og hvem som er giver. Vi takker alle som har gitt
gaver til museet i løpet av året.

Ønskeliste:
· Flere benker til pultene på skolestua
· Gjenstander fra ungdomskulturen i Hommelvik fra 50- 60- og 70- tallet
Plan for videre arbeid:
· Merke gjenstandene i skomaker- og snekkerverksted
· Fortsette oppussing av ovner
· Reparere og male flere vindusposter i 2. etasje i hovedhuset
· Fortsette med skraping, maling og deretter lage utstilling på det ledige rommet i
2.etasje av hovedhuset
· Male gangen oppe og nede i hovedhuset
· Fortsette med mappene om gjenstandenes historier (i hvert enkelt rom i museet)
· Gjøre ferdig hatte-, veske- og hanskeutstillinga
· Hovedrengjøring på museet
Vi takker HHVs styre, andre HHV– medlemmer, privatpersoner, lag, kulturetaten
og teknisk etat for praktisk hjelp, gode råd og godt samarbeid.
For museumsgruppa
Kari Hoff
Sign.

ÅRSMELDING FOTOGRUPPA ARBEIDSÅRET 2017
Medlemmer av fotogruppa 2017 har bestått av følgende 9 personer: Eirik Haugen,
Anne Berit Moen, Kristian Nevermo, Roger Snustad, Inga Werenskiold, Gorm Wedø,
Torgeir Sneisen, Bjørn Kristian Brandslet og Odd-Rune Wang. Odd-Rune Wang har
vært leder i 2017.
Det har vært avholdt to gruppemøter i 2017. Første møtet ble holdt 15. februar hvor
vi blant annet valgt leder for gruppa. 24. august hadde vi kalendermøte hvor vi gikk
gjennom bilder til Bygdekalenderen anno 2018. For øvrig har vi kommunisert
gjennom vår lukkede facebook side, og gjennom mailutvekslinger i forbindelse med
arrangementer og kalenderarbeidet.
Når det gjelder innsamling og registrering av bilder til arkivet, jobbes det kontinuerlig
med det. Medlemmene av fotogruppa arkiverer og innhenter opplysninger om
bildene, og det blir fortløpende digitalisert for lettere tilgang til arkivet. Vi har i 2017
fått tilgang til tre “fotografer” som som var aktive fra rundt ca 1909 til ca 1950. Det er
Hommelvikingene Gustav Hansen(1890-1963), Gustav Granaas(1894-1957) og Iver
Grindbak(1895-1978). Disse tre har bidratt med en god del glassplater og negativer
som fotogruppa har avfotografert og arkivert.
Også i 2017 var HHV med under “Arbeiderfestivalen 2017” hvor vi hadde en utstilling
i Bruket kulturhus med tema “Ung i tiden/Ung framtid”. Der hadde vi tretti bilder med
et stort spenn med blant annet, Barnelosjen, Frelsesarmeen, Framlaget,
Juniorkorpset med mer i en tidsperiode fra 1889 og frem til 1976.
Vi har også to utstillinger på vegger i fellesarealet på Malvik senter. Den ene
utstillingen er ved siden av rulletrappen og er noen av bildene vi brukte i forbindelse
med de to utstillingene vi hadde i 2016. De ble hengt opp der i slutten av mars. Den
andre utstillingen er midt i sentret ved toalettene. Det er de samme bildene som vi
brukte på Arbeiderfestivalen 2017 og de har hengt der siden begynnelsen av mai.
Denne siste utstillingen har vi et ønske om å kunne bytte ut med jevne mellomrom.
Som vanlig har vi i også i 2017 laget bygdekalender med et opplag på 600 kalendre.
Vi har tatt med bilder fra de “nye” bidragsyterne på 2018 utgaven, og vi har også
prøvd å få med en del jubileer i kalenderen. Bygdekalenderen ble solgt på dørene i
Hommelvikområdet og på Coop Ekstra i Hommelvik. Bygdekalenderen anno 2016
har ikke solgt like bra som tidligere år og vi sitter igjen med del kalendrer. Vil herved
benytte sjansen til å takke alle som har vært med å bidra til at vi har fått laget og solgt
Bygdekalenderen anno 2017.
Fotogruppa har fotografert på HHVs ulike arrangementer gjennom 2017, samt
fotografert en del på Jakobsli museum, også i forbindelse med museets vellykkede
30 årsjubileum 23. mai. Bilder kan for øvrig ses på HHVs facebookside.
Odd Rune Wang har betjent HHVs side på Facebook i 2017, og det har vært bra med
besøk på sidene. For de som ikke kjenner til siden er det bare å søke opp
Historielaget Hommelviks Venner, og trykk liker. Dette er en åpen facebookside.
Hommelvik 23. januar 2018.
Odd Rune Wang

Forslag 1.
”Forslag til årsmøtet i Historielaget Hommelviks venner den 31.01.2018
Forslag til vedtektsendring.
I vedtektene for Historielaget Hommelviks venner står det:
«Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder av
museumsgruppa, leder av fotogruppa og leder av kulturminnegruppa. Styret skal
føre protokoll.»
Forslag til ny tekst:
”Styret skal bestå av leder, sekretær, kasserer, leder av museumsgruppa, leder av
fotogruppa og leder av kulturminnegruppa. Ved avstemminger i styret har
lederen dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret skal føre protokoll.”
Forslag 2.
”Forslag til årsmøtet i Historielaget Hommelviks venner den 31.01.2018. (Til
orientering.)
Forslag til endringer av tillitsverv som ikke nødvendigvis krever årsmøtets
godkjennelse:
Styret ønsker at det opprettes et nytt tillitsverv som vaktmester ved Jacobsli
museum. Vaktmesterens er leder av dugnadsgruppa. Oppgavene er generelt
vedlikehold og håndverksmessiges arbeider knyttet til drift av museet i
samarbeid med museumsgruppa. Nærmere instruks utarbeides i samråd med
styret.
Kulturminnegruppa skal bestå av inntil 3 medlemmer. I tillegg forutsettes et
nært samarbeid med vaktmester og dugnadsgjeng for vedlikehold av
eksisterende kulturminner og opparbeiding av nye.
Styret ønsker at det opprettes et økonomiutvalg på minimum 2 personer som
ledes av kasserer. Utvalget skal bistå med å organisere salg av bygdekalender og
årbok som er lagets viktigste inntektskilde og evt. andre inntektsbringende tiltak.
IT-ansvarlig: Såfremt vi ikke for valgt noen som innehar den nødvendige
kompetansen, bør det vurderes å leie inn profesjonell hjelp slik at hjemmesiden
til enhver tid er oppdatert.”

