
Forslag fra styret i Klæbu historielag til årsmøtet 2015. 

Valg av redaksjonskomite:                                                                                                                        
Utgivelse av Årsskrift og Kalender må kunne betegnes som en suksess i 2014. Begge utgivelser hadde 
et aktuelt og interessant tema/innhold, det var masse flotte bilder og kjempefin lauyout for å nevne 
noe. Og på toppen av det hele fikk vi en god omsetning, idet vi sitter igjen med nesten bare 
nødvendig arkiv for lagets del. Alt dette som en følge av det nedlagte arbeid i komiteen preget av 
struktur og effektivitet. 

Etter at komiteen kom i mål før jul, fikk styret et brev med en rekke forslag til oppfølging fra styret. 
Det meste av dette var kurrant for styret å ta standpunkt til. Men en sak må vi ha godkjenning fra 
årsmøtet til her i kveld. Det gjelder tidspunkt for valg av redaksjonskomite. I og med at årsmøtet 
avholdes i mars måned, går det lang tid fra redaksjonskomiteen avslutter sitt arbeid i november til ny 
komite trer i kraft fra mars. Dette er 4 verdifulle måneder som må utnyttes bedre enn bare å vente 
på at ny komite blir valgt.  

Styret foreslår derfor at styret heretter får fullmakt av årsmøtet til å oppnevne ny redaksjonskomite 
umiddelbart etter at arbeidet med årets Årsskrift og Kalender er avsluttet. Denne oppnevnelsen skal 
skje i samråd med Valgkomiteen. Valget stadfestes på årsmøtet. 

Kontingent 2016 og kalender:                                                                                                                       
Styret ønsker å diskutere og evt. få godkjenning av årsmøtet til å heve kontingenten til kr. 300,. mot 
at også kalenderen gis ut gratis til alle medlemmer sammen med årsskriftet. 

Utvidelse av vedtektene angående "store" pengegaver til historielaget:                                                 
Ny § 7 som skal ivareta/sikre bruken av gavemidler iht. givers ønsker/intensjon med gaven når slik 
foreligger. 

§ 7 

Gaver til Klæbu historielag av økonomisk karakter skal så langt det lar seg gjøre, brukes i henhold til 
givers ønsker. Styret har ansvar for at dette følges. Og bruken av ytede pengegaver skal godkjennes 
av årsmøtet. 

Museumskomiteen: På bakgrunn av fjorårets drift på Teigen er det kommet frem ønske fra komiteen 
om at den utvides med 2 personer, samt at det vurderes en bygningskyndig person i komiteen. Styret 
tar dette til følge og foreslår at komiteen utvides med 2 personer samt at en bygningskyndig person 
tas inn i komiteen. Se valget. 

Komite for PR og Rekruttering:                                                                                                               
Komiteen er opprettet tidligere, men har av ulike årsaker ikke kommet ordentlig i gang. Vi ønsker nå 
å revitalisere komiteen, samtidig som den er utvidet med noen flere interesserte personer. Se valget.  

Komiteen skal arbeide aktivt for å øke den generelle kunnskapen om Klæbu Historielags aktiviteter, 
samt foreslå tiltak og prosjekter for varig interessebygging og eierskap hos lokalbefolkningen og 
institusjoner.    Komiteen skal – i hovedsak – arbeide strategisk og være til inspirasjon for 
historielagets utvalg og arbeidsgrupper. 
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