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DUGNADSTIMER
Det er lagt ned 1609 dugnadstimer Landsbyen 2012. Tallet er sannsynligvis mye høyere, men
styret har ikke klart få inn tall for vikingmarkedet og de to byggelaivene. Storåsfestivalen står
som en monstrøs innsats med 625,5 rene arbeidstimer fordelt på dager og 21 personer,
planlegging og etterarbeid er ikke ført men er nok fort samme størrelsesorden.

BYGGING
Doen er ferdigstilt og innviet. Det er fortsatt noe småarbeid som bør gjøres, men de er mest
kosmetiske og bygget er fult bruk. tillegg er snekkerbua innredet og ferdig tjæbred, og
grindbygget mangler bare et strøk tjære.
Det har vært utført mye vedlikehold, kjøkkenbua har fått nytt tak og viknahuset en del
nødvendige reparasjoner. Sikringen av veggene Viknahuset er også kommet orden. Noen trær
er felt etter dialog med Statskog pga. grov skade på rotsystem, et av disse kan muligens bli
sylstokk på vertshuset. Matrialene på parkeringsplassen er fjernet etter pålegget fra Statskog
(2011).
Mot slutten av året ble en materialtørke foran snekkerbua påbegynt. Fundament og grindene er
ferdige, arbeidet som gjenstår er tak og litt vegger. Matrialen til dette er innkjøpt og bygget kan
forhåpentligvis stå klart til bruk til sommeren og redde mye materialer for oss årene som
kommer

MARKEDER
Landsbyen har vært med på tre markeder 2013, Trondheim Vikingmarked med Heidi Brimi
som ansvarlig, matframbud og artistservering på Storåsfestivalen med Lynne Wermuth som
ansvarlig og Trondheim Julemarked med Tore Svanemsli som ansvarlig.
Godt vær gav gode besøkstall på vikingmarkedet og et solid overskudd. forbindelse med
Vikingmarkedet fikk Landsbyen også et oppdrag med servering på et arrangement regi av
Korsvikaspillet som ble godt betalt.
Senere på sommeren prøvde Landsbyen seg som en del av matframbudet på Storåsfestivalen.
Her var det flere faktorer som gav oss et dårlig sluttresultat, både dårlig vær, sviktende
besøkstall og dårlig plassering av boden kan nevnes, men alt alt så det ut til at vi gikk null. Men



så fikk festivalen betalingsproblemer, og etter grundig vurdering godtok styret en gjeldsavtale
som gav Landsbyen bare 45% av betalingen for artistservering.
Julemarkedet gikk som normalt, surt vær gav kanskje litt lavere salg enn forventet, men
markedet gikk omtrent 5000 pluss.
Til sammen fikk vi inn 17 669,86 kroner på markedene.

UTLEIE
Det har vært arrangert laiver Landsbyen 2012: Den store alveflukten, Fidler’s elbow 2:
Rosinen pølsa og Desolation lake 2. De siste to var byggelaiver og står bak mye av arbeidet på
materialtørken.

tillegg har landsbyen vært utleid en helg til et utdrikkingslag.

ADMINISTRATIVT
Styret har bevist prøvd ta noen kraftak på den administrative siden av Landsbyen. Særlig
økonomirutiner har blitt gjennomgått forå få økonomihåndteringen organisasjonen mer
oversiktlig og tråd med god regnskapsskikk. Mange mindre oppgaver har også krevd tid:
årshjul, rettinger frivillighetsregisteret, kontraktsmaler og maler for referater er kommet på
plass, postliste, og vedtektene er gjennomgått for rette en del skrivefeil og dårlig språkbruk (se
eget vedlegg). tillegg er permer for samle erfaringer for markedsarrangering og noen av
styrevervene under utarbeidelse. Styret har også uten hell prøvd få kontroll på Landsbyens
arkiv, stillingen som arkivar fungerer dårlig, og nåværende arkivar ønsker ikek fortsett og
anbefaler at stillingen fjernes.
Vertshussøknaden ble sendt juni 2012 etter mye arbeid fra forrige styre, og har vært en lengre
prossess. Langt om lenge fikk vi vite at Statskog ikke ville godkjenne et såpass stort bygg uten at
arbeidet med festekontrakt kom gang, og Landsbyen fikk endelig til møte om dette med
Wagnhild Statskog. Wagnhild beklaget at dette har tatt så lang tid, men nå er prossessen gang
og beskjed ble gitt til Håltålen kommune om at det ikke var noen innsigelser fra Statskogs side.
På tross av dette tok søknaden mye tid, men slutten av april kom endelig svaret: søknaden er
godkjent!
Festekontrakten kom posten 13.mai, høytidsdagene kommer tett på våren. Festeavgiften er satt
til 13.200 kroner året. Dette er SVÆRT billig. Med tinglysning, oppmåling +++ har dette blitt en
dyr prossess for Landsbyen.
Møtene med Wagnhild har også vært svært gode for få avklart mindre ting mellom Landsbyen
og Statskog, og vi har per dags dato et meget godt forhold til Statskog og en god dialog med dem.

ØKONOMI
2012 har vært et middelmådig år med sviktende inntekter, men vi har lyktes med tilpasse
utgiftene slik at resultatet er helt greit. Det har gått med en del penger på inkassosaker fra
tidligere år, og det er hovedsakelig disse som gjør at det ikke er oppnåd det budsjetterte
overskuddet på 15000. Styret er relativt fornøyd med 5253,10 kr overskudd etter det
uventedet tapet på Storåsfestivalen. Det er gjort noen større innkjøp, deriblant en ordentlig sag,
og et større aggregat var planlagt, men kjøpet ble stoppet pga. problemer med selger.
Under årsmøtet fjor ble det ikke presentert regnskap for 2011, og det nye styret skulle få
vurdert dette på ekstraordinært årsmøte når den gamle kasseren hadde gjort dette klart. Men
føringen av regnskapet dro ut tid, og på høsten ble det enighet om at eneste mulige måte få
noe regnskap for 2011 var ved at sittende styre overtok alle billag for 2011 og lagde et regnskap
etter beste evne ved hjelp av kontoutskrifter og billag. Dette har medført mye ekstraarbeid for



spesielt kasserer, som samtidig har innført nytt regnskapssystem. Regnskap for 2011 har store
hull pga. mange bilag som er borte, men er ført og presentert etter beste evne, se eget vedlegg.

GJENNOMFØRING AV PLANER FOR 2012
Bygging
FØRSTEPRIORITET

Gjøre grunnarbeid for vertshuset ikke gjort, venter på byggetillatelse
Starte bygging av vertshuset ikke gjort, venter på byggetillatelse
Ferdigstille Dokropolis gjort
Takrenner og vindskier på Grindbygget delvis gjort
Vedlikehold av bygningsmassen gjort
Påkjøring av masse på tunet ikke gjort
Skifte tak på kjøkkenbua - gjort

ANDREPRIORITET
Bygge materialtørke påbegynt
Sikring av Viknahuset gjort
Vedlikeholde veien ikke gjort
Sikre fundamentene på Snekkerbua ikke gjort

Utstyr
FØRSTEPRIORITET

Anskaffe et kraftig dieselaggregat – ikke gjort
Anskaffe utstyr til Snekkerbua gjerdesag, kapp- og gjærsag, bandsag etc gjort
Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov gjort
Vedlikeholde eksisterende utstyr (Trekk-Tor, aggregat, henger, motorsager) - gjort

Administrativt
FØRSTEPRIORITET

Skaffe sponsorer og økonomiske bidragsytere til finansiere Vertshuset forsøkt gjort
Revidere årshjul for sikre styrearbeidets kontinuitet. Årshjulet skal inneholde lister over hva

det nye styret skal gjøre når det tar over og hva det skal gjøre løpet av året - gjort
Følge opp byggesøknad for Vertshuset og festekontrakt gjort
Foreta konkrete tiltak for rekruttering, f.eks på laiver, med plakater byen og på

arrangementer, gjennom god informasjon om at alle man dose etc etc. delvis gjort
Gjennomføre tre store, inntektsbringende arrangement gjort
Lage en presentasjon av Landsbyen rettet mot offentlige myndigheter, sponsorer, media og

potensielle bidragsytere og opprette kontakt og dialog med disse ikke gjort
Inngå forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr ikke gjort
Registrere nytt styre Brønnøysundregisteret gjort
Sende ut brev til medlemmene løpet av første halvdel av 2012 med informasjon om

dugnadsdatoer og arrangementer inkl dugnadsplaner samt giro for medlemsavgift ikke gjort
Inngå avtale med arrangørgruppa Ingen Aning for de to laivene de har planlagt Landsbyen

2012 gjort

ANDREPRIORITET
Arrangere Landsbyfest med auksjon gjort
Med grunnlag Illustrasjonsplanen lage et nytt dokument “Landsbyens Store Plan” som skal

være et internt hoveddokument som viser hvor vi har tenkt oss hen påbegynt
samarbeid med arkivar gjennomføre opprydding organisasjonens dokumenter og annet

materiale. samråd med arkivar ble ikke dette gjort, og sittende arkivar anbefaler at stilling blir
fjernet fra landsbyen styre og en annen løsning blir funnet for Landsbyens papirer.

Starte utredningsarbeid vedrørende parkeringsplassen samarbeid med Statskog – gjort


