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ÅRSMØTE I BYHISTORISK FORENING STAVANGER
avholdes onsdag 28. februar 2007 klokken 19.00 

på Ledaal. 

DAGSORDEN:
1. Konstituering.

Valg av møteleder:      Forslag: Berit M. Grande 
Valg av referent      Forslag: Kjell Petter Løhre 
Valg av protokollunderskrivere    Forslag: fremmes i møtet

2. Behandling av styrets beretning for 2006.  Vedlagt
3. Behandling av regnskap for 2006.    Presenteres i møtet
4. Forslag til kontingentsats for 2008 - 09  Se innstilling nederst side 2.
5. Presentasjon av budsjett 2007.    Presenteres i møtet
6. Valg. Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid før jul, kandidatene presenteres i møtet.

Etter den formelle årsmøtedelen 

vil Ove Magnus Bore 

fortelle om Ledaals historie 

og ta oss med på en omvisning.

Hele arrangementet forutsettes avviklet innen klokken 21.00. 
Som årsmøte er dette selvsagt kun for medlemmer og vi ønsker med dette alle våre 

medlemmer hjertelig velkomne!



Vedtekter for BYHISTORISK FORENING, Stavanger. 

Vedtatt i stiftelsesmøte onsdag 24. april 1991. Justert på årsmøte 12. februar 
2002.

1. Foreningens hovedformål er å formidle kunnskap om Stavanger og 
skape interesse for byens historie og egenart. 

2. Gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og andre tilbud skal 
medlemmene trekkes aktivt med i foreningens arbeid og utfordres til 
selvstendig utforskning av Stavangers fortid.  Dette kan skje i samarbeid med 
foreninger og institusjoner med beslektede interesser.

3. Alle som vil støtte eller arbeide for foreningens formål, kan bli medlemmer 
ved å betale kontingenten.  Kontingenten for neste kalenderår fastsettes av 
årsmøtet 

4. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil tre 
styremedlemmer, samt inntil tre varamedlemmer.  Styremedlemmene velges 
på årsmøtet for to år om gangen og konstituerer seg selv. Halve styret er på 
valg hvert år. Varamedlemmer velges for et år. Ved stemmelikhet i styret er 
lederens stemme avgjørende.  Styret er pålagt å føre protokoll. 

5. Årsmøtet er foreningens høyeste organ/myndighet og innkalles av styret 
innen utgangen av februar med minst 14 dagers varsel.  Årsmøtet skal 
behandle årsmelding, revidert regnskap og budsjett med planer for året som 
kommer.  Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall, ellers vanlig flertall.
Årsmøtet velger revisor og inntil tre representanter til valgkomiteen for et år. 

6. Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare bli bestemt på to etterfølgende 
årsmøter og krever 2/3 flertall.  Foreningens eiendom skal i tilfelle brukes i 
det lokale/regionale kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet 
med vanlig flertall. 

7. Utnevnelse av æresmedlemmer skjer på årsmøter etter vedtak i styret. 

KONTINGENT.
Styrets innstilling til kontingentsats for 2008:
kr. 300 for enkeltmedlemmer og 450 for familiemedlemskap.



ÅRSBERETNING 2006 
FOR

BYHISTORISK FORENING STAVANGER 

1. A. Tillitsvalgte

Styret har i 2005 bestått av:   
Berit M. Grande, leder
Hallvard Ween, nestleder
Ingebjørg Folgerø 
Petter Løhre
Reidar Frafjord 
Henry Bjørkelund 
Jan Ferdinandsen 

Varamedlemmer: 
Brith Tan 
Per Marthon Mæland 

Valgkomité:
Sven Egil Omdal leder
John Karlstrøm 
Erling Sømme Kielland 

Revisor:
John Olsen 

Styret har hatt seks møter. Store deler av det 
praktiske arbeidet er fordelt i arbeidsgruppene: 
Arrangementer (Henry Bjørkelund, Brith Tan og 
Jan Ferdinandsen), Stavangeren (Reidar Frafjord 
og Petter Løhre), Nettarbeid (Per Marthon 
Mæland, Ingebjørg Folgerø  og Petter Løhre) og 
Byhistorisk skilting (Reidar Frafjord og Berit M. 
Grande, samt 3 fra kommunen).  I tillegg legges 
et stort arbeid ned i regnskapsførsel og ajourhold 
av medlemsregister (Hallvard Ween).  
Samarbeidet i styret er meget godt. 

1.  B. Medlemmer
I år registrerer vi:

Antall enkeltmedlemmer:  292 
Antall familiemedlemskap:   75 
Sum medlemskap:   367 
Æresmedlem: Unnleiv Bergsgard 

Styret i Byhistorisk Forening 2006, fra venstre: Petter Løhre, Hallvard Ween,  
Reidar Frafjord, Berit M. Grande, Brith Tan, Henry Bjørkelund og Jan Ferdinandsen



2. Økonomi
Økonomien i foreningen er god.  Det gir mulighet til fortsatt konsentrasjon om de tiltak som 
bygger opp om vår målsetting.  Fra Stavanger kommune har vi mottatt tilskudd på kroner 28 689. 

3. Stavangeren
Av praktiske grunner vedtok styret å utgi tre nummer av bladet i selve kalenderåret 2006 og la 
nummer 1/2007 komme ut før årsmøtet 2007. I tillegg til ordinært stoff inneholder det innkalling 
til årsmøtet og styrets årsberetning for 2006. Styret anser dette som en tjenlig utgivelsesprosedyre 
også for fremtidige år. Det andre nummeret i april/mai vil da ha med årsmøteprotokollen, og et 
tredje, eventuelt fjerde nummer, kan gis ut i høsthalvåret.  
Stavangerens tre 2006-nummer inneholdt 16 artikler. Vi konstaterer med glede at vi dette året har 
fått med oss en rekke nye artikkelforfattere; 11 personer har bidratt med emner relatert til byens 
historie i eldre og nyere tid. Vi savner imidlertid kvinnene; alle artikkelforfatterne var menn dette 
året!

4. Byhistorisk skilting
Fram mot kulturbyåret 2008 vil den byhistoriske skilting, som Stavanger kommune og Byhistorisk 
Forening Stavanger samarbeider om, konsentreres om bypersonligheter. Arbeidsgruppen er i ferd 
med å avslutte arbeidet med utplassering av skilt som presenterer mennesker som har betydd noe 
for vår by så vel som mennesker som har betydd noe i en større geografisk sammenheng, og er fra
vår by.   

5. http://www.byhistoriskforening.org
er i fortsatt utvikling, nå under ledelse av Per Marthon Mæland… 
Nettstedet er i løpet av året blitt gjennomgått med tanke på både form og innhold. Planer er lagt 
for en revidering og videreutvikling. Arbeidet pågår fortløpende og vi regner med at fornyet 
nettsted vil være klart for publisering første halvår 2007.
Erling Kastrup Sømme Kielland har i år igjen lagt ned et stort arbeid med å utarbeide tekster til en 
rekke nye årringer. Reidar Frafjord og Gunnar A. Skadberg har bidratt med tekster til 
nettpresentasjonen av de byhistoriske skiltene. Der er nå utarbeidet tekster til alle skiltene som er 
ferdig montert.  Alle tekstene, med bilder, er imidlertid ikke lagt ut på nettsiden.  Dette arbeidet er 
planlagt utført sammen med revisjonen av nettstedet første halvår 2007.

6. http://www.Stavangerkartet.no vil bli overført Stavanger Museum første kvartal 2007. 
Foreningens mål anses oppfylt: bidra til etablering av et nettsted hvor byens historie presenteres i 
kart, tekst og bilder. Eierskapet gis dem som forvalter kulturarven, idet arbeidet krever fagfolk. 
Stavanger Museum vil ivareta prosjektets intensjon om nært samarbeid med den primære 
målgruppen; barn og unge. Finansieringen av arbeidet har vært de midler foreningen har fått for å 
bringe Stavangers historie ut på nettet; Gottfred Borghammers dødsbo og Inge Steenslands 
stiftelse.

7. Arrangementer i 2006 

Tittel Dato Sted Foredragsholder Oppmøte 

Omvisning på 
Kongsgård - 
Kongsgårds 
historie 

Febr. 
Årsmøtet

Ridder- salen 
Kongsgård Ivar Klovning 52

Det Stavangerske 
Klubbselskap mars

Det
Stavangerske 
Klubbselskap

murmester Hans 
Kristian Meling 42



Lars Lende og 
hans betydning 
for Stavanger 

april AmS Per Inge Torkelsen 123

Breivik -Ramsvik mai Gunnar Roalkvam 152
Fra 
Kiellandshagen 
utover Straen 

august Gunnar Skadberg 95

Offentlig uterom i 
Stavanger 
sentrum

september AmS Turid Haaland 56

Iddiskulturen oktober AmS John Gunnar 
Johnsen 65

Energiforsyningen 
i Stavanger 
gjennom 130 år 

november AmS Kristin Øye Gjerde 62

647

Gjennomsnittsfremmøte per arrangement på 81 personer viser stadig stor interesse for 
våre samlinger. 

8. Byhistorisk forening mellom to permer 
Styret vedtok i april at prosjektet med å gi ut en bok med artikler fra Stavangeren, fra foreningens 
nettarbeid og foreningens øvrige arbeid skulle utgå fra styrets arbeid i 2006. Prosjektet skulle ikke 
belaste foreningens driftsmidler, men være egenfinansiert.  Kroner 50 000 til arbeidet er mottatt 
fra Inge Steenslands stiftelse. Det anbefales at styret for 2007 tar stilling til om og eventuelt 
hvordan arbeidet videreføres.

9. Organisasjon og videre arbeid 
I 2006 teller foreningen 367 betalende medlemmer. 
Vi er en godt drevet medlemsforening som får respons fra samfunnet rundt oss. 
Organisasjonen viser en kontinuerlig evne til fornying og videreutvikling. Vi leverer stadig mer til 
beste for våre medlemmer, men også for den generelle ivaretakelse av vår kulturarv i tråd med vårt 
hovdeformål: å formidle kunnskap om Stavanger og skape interesse for byens historie og 
egenart. Den byhistoriske skiltingen er et eksempel, Stavangerkartet.no et annet.  I 2007 håper vi å 
få i gang et studietilbud i lokalhistorie for lærere. Dette for å stimulere historieinteressen blant 
yngre aldersgrupper. Det er vårt håp at de som skoleres også inspireres til å ta del i foreningens 
arbeid, produsere stoff til Stavangeren og foreningsforedrag, for eksempel. 

Stimulere medlemmer til aktiv deltakelse i foreningens arbeid er en kontinuerlig utfordring.  
Dersom noen skulle leve i den villfarelse at arbeidet kun favner spesialister, vil styret på det 
sterkeste presisere at så ikke er tilfellet!  Vi trenger personer med tid og vilje til å engasjere seg! 
Vi oppfordrer medlemmer til å ta kontakt dersom de ønsker å bidra i noen av arbeidsgruppene 
våre.
Medlemsaktivitetene i 2007 vil videreføres med foredrag og byvandringer. Det vil bli utgitt 3 – 4 
nummer av Stavangeren.  I tillegg videreutvikles nettstedet vårt kontinuerlig og den byhistoriske 
skiltingen avslutter prosessen mot kulturbyåret. 


























































































