ÅRSBERETNING 2010
FOR
BYHISTORISK FORENING STAVANGER

1. A. Tiliitsvaigte
Styret har i 2010 bestatt av:
Hans Eyvind Næss, leder
Harald Sig. Pedersen, nestleder
Kirsti Margrethe Lærdal
Elsa Grimnes
Bodil Wold Johnsen
Petter Løhre
Bente Madsen Bærheim
Varamedlemmer:
Odd øgreid
Frederik Hansen
Valgkomité:
Eldbjørg Vaage Melberg
Henry Bjørkelund
Vigdis Hovda
Revisor:
Hallvard Ween

Styret har hatt sju møter. Store deler av det
Praktiske arbeidet er fordelt i arbeidsgruppene:
Arrangementer:
Elsa Grimnes, Bodil Wold Johnsen, Odd øgreid
Stavangeren
Petter Løhre, Kirsti Lærdal og Bente Madsen
Bærheim
Nettsidene:
Bente Madsen Bærheim
Byhistorisk skilting:
Hans Eyvind Næss (BFS), Bodil Wold Johnsen
(Byarkivaren), Elsa Grimnes (BFS), Hanne
Windsholt (Byantikvaren) og Maren Skoie
(Kulturkontoret).
Regnskap, utsendelser, medlemsregister og
medlemsservice:
Harald Sig Pedersen.
Samarbeidet i styret er meget godt.

1. B. Medlemmer 2010 (2009)
Antall enkeltmedlemmer:
Antall familiemedlemskap:
Sum medlemskap:

396 (349)
U1 (105)
517 (454)

Dette tilsvarer 638 medlemmer (559).

2.

økonomi

Foreningens økonomi er fortsatt god og gir muligheter til å gi medlemmene tilbud og å gjennomføre
tiltak som bygger opp om dens målsetting.
De samlede inntektene i 2010 beløp seg til kr 179.438. Kontingentene utgjorde kr 158.150,
annonseinntektene kr 15.000 og andre inntekter kr 6.288. Også i 2010 har vi prioritert å fa ikkemedlemmer på arrangementene til å tegne medlemskap fremfor å innkassere inngangspenger.
Inngangspengene beløp seg til kr 3.400 og er på nivå med fjoråret.
Foreningens driftskostnader var i 2010 på kr 168.015, en nedgang på hele kr 44.239 fra foregående år.
Det skyldes i det alt vesentlige reduserte webkostnader da nettsidene ble ferdig utviklet i 2009,
dessuten gjaldt en del av driftskostnadene i 2009 også for 2010. “Stavangeren” kostet kr 97.760,
arrangementene kr35.649, administrasjonen kr25.606 og annonseringen kr 9.000. Driftsresultatet ble
dermed et overskudd på kr 11.423.
Fra Stavanger kommune fikk vi et tilskudd på kr 34.791, en økning på hele kr 13.479 som skyldes
fremgangen i antall medlemskap. Styret vil fremføre en stor takk til kommunen for det betydelige
tilskuddet.
Foreningens årsresultat ble dermed et overskudd på kr 46.214. Pr. 31 .desember 2010 hadde foreningen
en bankbeholdning på kr 347.006.
3.

Stavangeren

I henhold til foreningens retningslinjer kom medlemsbladet vårt i 2010 ut med 4 nummer. De fire
medlemsbladene inneholdt i alt 16 artikler, og gjennomsnittlig sidetall i de fire utgavene var 45 sider.
Vi har også i år fatt med oss flere nye artikkelforfattere. Bjøm Samuelsen har bidratt med utdrag fra
sitt store arbeid med skanning av gamle stavangeraviser på statsarkivet. Jan Fredrik Berg, Jan
Christiansen og Synnøve østebø er også nye forfattere i vårt blad. Likeså har vi inkludert interessante
artikler fra Anders Bærheim, Bente Madsen Bærheim og H.C. Pedersen. Det er lokale historier og
bilder som presenteres fra mange ulike miljøer. Slik beriker det vårt byhistoriske perspektiv, og løfter
frem lokal tilhørighet for nye generasjoner som en del av foreningens formål og bidrag til formidling.
Når det gjelder “Lederens spalte”, bidrar Hans Eyvind Næss med aktuelle og innsiktsfulle
kommentarer.
Styret vil rette en stor takk til våre trofaste annonsører EiendomsMegler 1, Handeisbanken og
Stavanger Aftenblad. Vi vil også takke ny sponsor i år, VÅGEN Eiendomsforvaltning, som sammen
yter et betydelig økonomisk bidrag til utgivelsen av vårt medlemsblad. Styret i Byhistorisk Forening
Stavanger arbeider med å fremtidsrette vårt medlemsblad og vil by på en frisk overraskelse i
jubileumsåret 2011.
Redaksjonen vil ellers rette en takk til Jan Gjerde, Reidar Frafjord, Gunnar A. Skadberg og Hans
Eyvind Næss som i år også har levert flere gode artikler på et høyt Byhistorisk nivå.
4. Nettstedet
Websiden er blitt modernisert og innholdet utvidet. Foreningen har investert både ekstra tid og penger
for å lykkes i å forbedre nettsiden. Alle foregående årganger av “Stavangeren” ligger nå på nettet. Alle
som ønsker å lese eller kopiere ut tekst fra de flere hundre artikler om byen vår som finnes i
“Stavangeren” kan nå gjøre dette gratis.
http://www.byhistoriskforening.org
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5. Arrangementer i 2010
Tittel
Stavanger gjennom de 40
gylne årene 1969-2009
Historiens største
pandemi. Spanskesyken
1918-1919 sett fra
Stavanger og Rogaland
Sosial uro, protest og
radikalisme i Stavanger
1765-18 14
Byvandring Storhaug
Mangfold i østre bydel
—

—

Dato

Sted

febr.
Årsmøtet

AmS

Konrad B. Knutsen

74

mars

~s

May-Brith Ohman
Nielsen

120

april

AmS

Arne Solli

122

Lise Storås

90

Turid Haaland

100

AmS

Ole Kallelid

120

AmS

Amvid Lillehammer

120

AmS

Endre Elvestad

90

mai

Byvandring Bysnittet
250 års byutvikling og
september
trehusbygging
Den kombinerede Indretning
1 800-tallets løsning for
september
fattige, gamle og syke i
Stavanger?
Stavanger byen for
oktober
ryfylkingen?
—

Oppmøte

—

—

—

Byen, biskopen og
jernalderleden

Foredragsholder

november

Vi legger vekt på å avslutte vårsemesteret og begynne høstsemesteret med et “ute”
arrangementlbyvandring og mener å konstatere at dette er populært.
Gjennomsnittsfremmøte per arrangement på 106 personer viser stadig stor interesse for
våre samlinger. Styret har klarlagt med AmS at deres foredragssal er stor nok for våre
arrangementer.
6. Byhistorisk skilting
Komiteen som arbeider med byhistorisk skilting ledes av Hans Eyvind Næss (BFS) med Bodil
Wold Johnsen (Byarkivaren), Elsa Grimnes (BFS) og Hanne Windsholt (Byantikvaren). Maren
Skoie (Kulturkontoret) er gruppens sekretær og overtok denne funksjonen etter Anders Jaarvik i
2010. Gruppen har gått nøye gjennom tekstene for en rekke nye skilt som er under utplassering.
Ytterlige skilt er under arbeid for utpiassering de nærmeste årene. Fornyet og oppdatert skilting av
“Gamle Stavanger” vil bli oppsatt i 2011.
Til sammen har skiltarbeidet ført til vedtak om plassering av nærmere 50 skilt. De fleste er satt
opp. Blant de siste er skiltet over Lars Larsen Geilanes fødested som ble avduket av ordføreren
16.6. 2010. Det er også hengt opp skilt på Josephinestiftelsen, Charlottenlund og Steglebakken. En
fullstendig liste over alle skilt vil være klar ved årsskiftet 20 10/201 1 og den vil bli lagt ut på
foreningens nettsider. Reidar Frafjord er engasjert til å skrive fyldige tekster knyttet til skiltene.
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Disse fortellingene er blitt fortiøpende lagt ut på nettsiden etterhvert som de er ferdig skrevet. I
forståelse med kommunen er besluttet at det skal produseres fem nye skilt årlig i tiden fremover.
7. Organisasjon og videre arbeid
Ved utgangen av 2010 har foreningen 517 medlemskap tilsvarende 638 med lenuner. Det har vært
en sterk vekst i medlemstallet de siste to årene og foreningen er nå blant de større frivillige
foreningene i Stavanger. Vervingen av medlemmer vil fortsette. Styret mener at det på noen fa års
sikt er et realistisk mål å nå 1000 medlemmer.
Foreningens styre fungerer svært godt og styremedlemmene har etter en egen arbeidsplan fordelt
oppgaver og ansvar mellom seg. Det er en egen komité for arrangementene, en annen for
publikasjoner og en tredje for arbeid med websiden. “Stavangeren” har også i år hatt mange
artikler med et svært variert innhold. Kvaliteten er økende. “Stavangeren” bidrar til å formidle
kunnskap ikke bare om byens historie, men også om dens egenart.
Foreningen legger stor vekt på å legge til rette for at foredragsholdere og skribenter hentes inn fra
et bredest mulig miljø av lokalhistorikere og universitetshistorikere. Det er viktig for foreningen å
anspore til størst mulig bredde i det lokalhistoriske arbeidet ikke minst i et område som Stavanger
regionen der den lokalhistoriske interesse er større enn i de fleste av landets byregioner.
Medlemsaktivitetene viii 2011 fortsette som i tidligere år med vekt på foredrag og byvandringer.
Websiden er blitt modernisert og innholdet utvidet. Foreningen har investert både ekstra tid og
penger for å lykkes i å forbedre nettsiden.
Alle foregående årganger av “Stavangeren” ligger nå på nettet. Alle som ønsker å lese eller
kopiere ut tekst fra de flere hundre artikler om byen vår som finnes i “Stavangeren” kan nå gjøre
dette gratis. “Stavangeren” fungerer som det sentrale formidlingsstedet for kunnskap om byens og
regionens historie.
Byhistonsk Forening Stavanger feirer 20 år i 2011
Styret har nå bak seg en lang prosess på å la den store nyheten i 2011 være et medlemsmagasin
som beholder sitt utmerkede navn, men som har ny layout, ny rygg og nytt format. Målet er at
“Stavangeren” for fremtiden skal bli lett synlig i bokhyllen hos medlemmene og samtidig ha et
pent og attraktivt preg. Med en spalte pr. side og plass til større bilder og bedre bildekvalitet håper
vi at magasinet skal være en appetittvekker og medlemsskapsmagnet i kraft av seg selv.
Det skal feires flere jubileer i Stavanger i 2011. Det norske utvandrersenter feirer 25 års jubileum.
Næringsforeningen for Stavanger-regionen feires 1 75-årsjubileum. Byhistorisk Forening
Stavanger er ikke direkte involvert i disse feiringene. Derimot har initiativet til feiringen av 250årsjubileet for Jens Zetlitz fødsel sitt opphav i Byhistorisk Forening Stavanger.
For dette jubileet er det utarbeidet et omfattende program med mange innslag som starter pa
Zetlitz fødselsdag 26. januar og med oppfølgingsevenementer hele året.
Også i programmet til Byhistorisk Forening Stavanger vil det være innslag om Jens Zetlitz.
Jubileet administreres ved sekretærhjelp finansiert av Stavanger kommune. Så takket være
foreningen har et jubileum avlet et annet.
Stavanger, 8. februar 2011
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RESULTATREGNSKAp OG BALANSE FOR
BYHISTORISK FORENING STAVANGER
Resultatregnskap:
INNTEKTER
KONTINGENTER
ANNONSEINNTEKTER
INNGANGSPENGER
SALGSINNTEKTER
RENTEINNTEKTER

SUM

2010

2009

158 150
15000
3 400
950
1 938

128 100
15000
3 070
550
1 312

179438

148032

97 760
9 000
35649
0

KOSTNADER
STAVANGEREN
ANNONSEKOSTNADER
M0TEKOSTNADER
WEBKOSTNADER
ADMINISTRASJON,_PORTO,_REKVISITA
SUM

DRIFTSRESULTAT
KOMMUNALT TILSKUDD
DRIFTSRESULTAT EITER TILSKUDD
PROSJEKTKOSTNADER

25_606

106 225
9 000
38896
37643
20 490

168 01.5

212 254

11 423

-64 222

34 791

21 312

46 21.4

-42 910

0

25781

ÅRSRESULTAT

46214 -68692

Balanse pr. 3 1.12:

2 010
276 710

BANKBEHOLDNING INNGÅENDE SALDO
ÅRETS RESULTAT
KOMMUNALT TILSKUDD FOR 2009 MOTTATT I 2010
FORSKUDDSBETALTE KONTINGENTER 1.1
FORSKUDDSBETAL.TE KONTINGENTEP. 31.12
UBETALT ANNONSEREGNING
UBETALT PORTOREGNING
UBETALT HONORAR

Bankbeholdning 31.12.

St

nger, 2januar 2011

Nestleder/ asserer

46214
21 312
-21 100

12
9
1
1

650
000

2 009
338 564
-68692
-21 31.2

-1 950
21 100
9 000

219
000

347 006 276 710

Revisjonsberetning 2010
Jeg har revidert regnskapet for Byhistorisk forening Stavanger for regnskapsåret 2010.
Jeg har utført revisjonen i henhold til god revisjonsskikk og gjennomført de kontroller som
jeg har ansett som nødvendig for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil
eller mangler.
Kontingentbetalingen for 2010 er kr.158.150,-, og antall medlemmer er 515.
Det er ført egne medlemslister for året med ajourført betaling.
Etter min mening kan regnskapet for 2010 godkjennes som årets resultat og balanse for
foreningen.

Stavanger 22.januar 2011
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,H$llvard Ween, valgt revisor
J~. Christophersens gate 21 B, 4009 Stavanger

