Hedmarksmuseets Venner
Hamar 18.02.2016
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015.
Hedmarksmuseets Venneforening holdt sitt årsmøte i Storhamarbygningen 25.februar kl. 1900, med
etterfølgende foredrag ved Conrad Krohn om ”Gamle Hamar”.
Styret i 2015 har bestått av:
Ingrid Hatlemark – leder
Christian Georg Lindman - nestleder
Karin Bieltvedt – kasserer
Sidsel Rattsø Fasting – sekretær
Ragnvald Øvergaard – styremedlem
Vara:
1. Rolv Bryhni
2. Kari Bredeli
3. Kari Gjør
Revisor:
Jan Ola Rogstad
Trygve Håland
Valgkomite:
Inger Guåker
Arvid Magnor
Conrad Krohn
Det er avholdt 6 styremøter, og det er behandlet 29 bokførte saksnumre i kalenderåret 2015.
Styret har i tillegg hatt kontakt via telefon og e-post, og hatt forberedelser med henting/klargjøring av
utstyr før Middelalderfestivalen, og Julemarked.
Oddenstikka har utkommet med to nummer (mars og november)
På nettstedet www.domkirkeodden.no har vi egen side, som oppdateres mht aktiviteter og annen info.
Medlemmer:
Siste år har vi hatt en liten nedgang i antall medlemmer.
Venneforeningen har pr 31.12.15 159 medlemmer
Dvs. 101 enkeltmedlemmer, 39 familiemedlemmer, 4 bedrifter, og 15 livsvarige medlemmer.
Medlemstall er flere enn i statistikken, fordi vi regner familiemedlemmer som ca. 2 pr medlemsskap
Økonomi:
Egenkapital pr. 31.12.15: kr. 455.000,Driftsresultatet for 2015: - kr. 9373,- + renter kr. 5 602,- = Årsresultat - kr. 3771,Men her er bidrag til museet på kr.86 000,- inkludert.
I regnskapsprogrammet blir det ført som driftskostnad.
Bankkonto: 1800.07.03172

Org.nr.: 896 096 842

Vi har bevilget støtte til (etter ønskeliste fra museet):
Fotobord for fotografering av gjenstander som trenger baklys og underlys.
Takplater til sæterhus.
Leie av landskapsarkitekt for å lage plan for inngjerding av det ”indre” museumsområde.
Aktiviteter 2015:
Folder for Venneforeningen ble oppdatert før museumsåpning 24.mai – for presentasjon og
medlemsverving.
Medlemsverving:
Det jobbes kontinuerlig med medlemsverving, både på arrangementer med utdeling av brosjyrer, og
med ”munn-til-munn” metoden, noe som stadig fører til noen nye medlemmer.
Opprusting av sceneområdet.
Området rundt friluftscenen og publikumsområdet ble raket og ryddet, også i år med stor hjelp av
dansegruppa Swing og Svøm og Venneforeningens prosjektansvarlig Christian G. Lindman. Stor takk
til alle som har bidratt! Eget takkebrev ble sendt fra Museet til Dansegruppa Swing og Svøm.
Middelalderfestivalen 13.-14.juni.
Dette har også i år vært foreningens største prosjekt med mye planlegging og arbeid. Mange
medhjelpere inkludert styret laget sveler, vafler, og kaffe, med et bra overskudd.
Salget foregikk fra telt utenfor Drengestuekjelleren – 34 jobbet på dugnad, og skaffet et overskudd på
60.000kr. Museet hadde sydd nye drakter til selgerne.
Stor takk til alle som stiller opp!
Låvefest 27.juni
Venneforeningen har stilt med mannskap (Sidsel og Christian) til salg av lettere servering (kjøttsuppe,
kaffe, saft) i forbindelse med nyskapingen låvefest med dans og orkester.
Liv i stuer og tun – 6.sept.
Venneforeningen deltok denne gang med mannskap til billettsalget ved inngangen, da mange andre
aktører hadde salg av lettere servering.
Julemarked – Jul i borggården 13.des.
Venneforeningen bidro med salg av risgrøt, saft og kaffe med overskudd. En hyggelig dag med mange
folk innom.
Vennekveld/Medlemsmøte høsten 2015 ble utsatt til 14.januar 2016.
Venneforeningen engasjerte Nan Berntzen Skille til å holde foredrag i aulaen under tittelen
”Middelalderens Hamar i Sigrid Undseths romaner. Hvor hentet forfatteren sine omfattende
kunnskaper fra? Jakten på hennes kilder førte til et møte med noen usedvanlig dyktige forskere og til
en bokskatt i et hvelv på Kalvskinnet i Trondheim.”
Over 50 frammøtte applauderte sterkt etter et meget interessant foredrag.
Gave
Venneforeningen har mottatt en gave i forbindelse med Tore Sæthers bisettelse. ”Tores Benk” er
utplassert ved Hubredbygningen. En benk kommer til våren 2016, utplassert ved Kolsethbygningen.
26.okt. ble utplassering markert med en liten markering. Benkene har messingplate med ”Tores Benk”.
Styret takker alle medlemmer og medhjelpere for positiv holdning og hjelp i året 2015.
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