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Styrets årsberetning 2019 
Generelt 

Norsk Teknisk museums venners formål er å bidra til utvikling av Norsk Teknisk Museum, 
og å være et forum for personer og organisasjoner med interesse for museets arbeid.  
 

Styret 

Styret har i løpet av året hatt 7 styremøter og 1 strategimøte. 
På styre- og strategimøtet i januar 2019 ble det besluttet å gå over til et mer moderne medlems-

kartotek med elektronisk medlemskort, for bruk på smarttelefon. Styret valgte å ta i bruk samme 

system som var evaluert og tatt i bruk av Maihaugens venneforening.   

Systemet er laget og levert av Rubic AS, og benyttes dessuten av mange idrettsforeninger. 

Stadig økende portoutgifter, samt hyppige adresseendringer hos medlemmene som medførte mange 

returer av post, og mye manuelt arbeid for foreningen, førte til et behov for endring. 

Overføring fra gammel database til nytt system ble gjort fra mai til september. Medlemsregistrering i 

nytt system ble operativt fra 1. oktober. En IPad ble innkjøpt og utstasjonert i museets resepsjon som 

hjelp for innmelding av nye medlemmer.  

Fakturering av medlemskontingent med bruk av det nye systemet for 2020 ble sendt ut i januar 2020. 

Overgangen til elektronisk medlemskartotek og -medlemskort har vært ganske krevende, da en del 

medlemmer ikke hadde oppgitt sin epostadresse eller mobiltelefon, som det elektroniske systemet 

er basert på. En spesiell utfordring var innmelding og bekreftelse på betalt ved skranken. 

Da noen av medlemmene ikke bruker/har smarttelefon, må de benytte seg av printet medlemskort. 

Det nye medlemskartoteket gir muligheter for utsendelse av epost og sms. 

Medlemmer 
Foreningen har 1352 medlemmer, som er 17 færre enn 2018 og 7 bedriftsmedlemmer. Foreningen 

har 10 æresmedlemmer.  

Foreningen fikk 447 nye medlemmer i 2019, som er den nest største medlemstilgangen hittil.  

Økonomi 

Foreningen har selvstendig, sunn og god økonomi.  

Styret har besluttet at 50 % av medlemskontingenten for familie-/ og personmedlemskap og 10 % av 

bedriftsmedlemskap skal overføres som bidrag til Norsk Teknisk Museum.  

Bidraget til NTM i 2019 utgjorde kr. 434 577,- 

90 % av bedriftsmedlemskapskontingenten settes av til prosjektfond for aktuelle 

museumsprosjekter. 
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Informasjon 

Hjemmesider www.tekniskmuseum.no/venneforeningen/ gir løpende informasjon om 

foreningen, virksomheten, møter og arrangementer.  

Det nye medlemssystemet (Rubic) gir foreningen en enkel og effektiv mulighet for epost- og sms 

utsendelse. Sms benyttes imidlertid først og fremst når epostadresser mangler, da det blir tillagt en 

ekstra avgift ved bruken. En klar fordel med sms utsendelser er rask respons fra medlemmene. 

Medlemsarrangementer 

Familiesøndager (tidligere venneforeningens dager) 
Etter ønske fra museets ledelse har vi valgt å gå tilbake til det opprinnelige navnet på dagene. 

NTMvs hovedarrangementer i samarbeid med museet, er vårens og høstens aktivitet for medlemmer 

av Venneforeningen og ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO. Hovedhensikten med dagene er å 

markedsføre Norsk Teknisk Museum på en hyggelig måte for venneforeningens medlemmer og 

teknologimiljøene i Norge. På disse dagene sørger Venneforeningen for en rekke spesielle 

tilleggsaktiviteter på museet for barn, unge og voksne. 

Alle medlemmer av NTMv, Tekna og NITO kommer gratis inn. Utgiftene til arrangementene blir 

forholdsmessig fordelt på de tre organisasjonene. På arrangementet i mai ble det servert gratis 

grillmat og drikke.  

• I mai deltok til sammen 1227 personer, herav 648 voksne og 579 barn. 

• I november deltok til sammen 885 personer, herav 457 voksne og 428 barn 

Båttur med D/S Børøysund 
Den tradisjonelle båtturen med det kullfyrte dampskipet D/S Børøysund fra 1908 kunne gjenopptas 

etter at skipet har vært til reparasjon. Ca. 45 personer var med på en koselig seilas i nydelig vær i 

indre Oslofjord den 4. juni.  

Teknologihistoriske møter i samarbeid med, Teknologihistorisk gruppe i 

Tekna (THG), Oslo avd., NITO, Oslo avd. og NTM 
24. januar Follobanen, foredrag og omvisning ved kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland. 

13. februar Nydalens historie – fra industriområde til en moderne bydel, v/Konservator Dag 

Andreassen, Teknisk Museum. 

13. mars Sporveishistorien i hovedstaden, v/tidl. Informasjonskonsulent i Sporveien/Ruter, 

Ole Mjelva. 

24. april NRA – Nedre Romerike Avløpsselskap – et moderne renseanlegg og 

transportanlegg. Orientering og omvisning i anlegget. 

29. mai  Gressholmen – Oslos første flyplass, v/lokalhistoriker Knut Arveng. 

13. juni  Bauta for Atlanterhavsveien. Molde. 

4. september Kambo- Norges Detroit. Bil- og karosseriproduksjon i 90 år, v/Ivar Erlend Stav, THG. 

16. oktober Teknologihistorisk vandring langs Akerselva fra Vøyen til Nedre Foss. 

6. november Teknologi i medisin og legevitenskap, v/Erik Fosse. 

4. desember Øl og ølbryggingens historie, v/utviklingssjef Tore Hage, Ringnes Bryggeri. 

http://www.tekniskmuseum.no/venneforeningen/
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Møtene er gratis og åpne for alle interesserte 

Museumsprosjekter 
Hoveddelen av venneforeningens inntekter blir benyttet til ulike prosjekter i museet: oppbygging av 

modelljernbanen i 2007 (som nå er demontert), flytting av Halvorsens verksted fra Hasle til 

gjenoppbygging i museet i 2009, restaureringen av en Cadillac fra 1916 - til kjørbar stand i 2013, 

økonomisk støtte til bygging av ‘’Vitenscenen’’ og oppgradering av Halvorsens verksted i 2016.  

Nye prosjekter 2019 

Museets ledelse søkte venneforeningen om økonomisk støtte til 4 prosjekter i 2019.  

Til sammen bevilget venneforeningen kr. 1,23 mill. kroner til disse prosjektene. 

1. Restaurering av Vannhjulet, som har stått stille i 18 år på grunn av en akselfeil. 

2. Innkjøp av modelljernbane fra Horten bilmuseum.  

3. Restaurering/oppussing av lysbueovnen på parkeringsplassen utenfor hovedinngangen 

4. Økonomisk støtte og dugnad for restaurering av ‘’Industrimodellen’’ fra 1954.  

En arbeidsgruppe på 6-8 medlemmer startet i august med restaurering av ‘’Industrimodellen’’. 

Modellen viser tre typiske industrisamfunn i 50 årene, bundet sammen med modelljernbane, båter 

og veier. Arbeidet fortsetter i 2020, og er lagt opp slik at publikum kan følge med på utviklingen. 

De øvrige prosjektene er i 2019 i forberedelses- og planleggingsfaser, og forventes ferdige i 2020. 

 

Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) 
Norsk Teknisk Museums venner er medlem av FNM som arbeider for fremme interessene til 

venneforeningene av Norske Museer. FNM er også medlem av en internasjonal føderasjon med 

samme formål.  

NTMv var ikke representert på forbundets årsmøte i 2019. 

Bedriftsmedlemmer  
Norsk Industri  

Norsk Romsenter  

Teknisk Ukeblad/Media AS 

NITO 

NITO Oslo & Akershus avd. 

Tekna 

Tekna Oslo avd. 

 

Æresmedlemmer/livsvarig innbudte medlemmer (alfabetisk) 

Borges, Kjeld 

Bostad, Birger 

Collett, Peter 

Furuseth, Sigrid 

Halvorsen, Stein Arne 

Lindtveit, Torleif (død 9.sept) 

Lødrup, Hans 

Tandberg, Erik 
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Tresselt, Nina Jahreie  

Aass, Hjalmar 

Styrets sammensetning i 2019 
Styreleder: Ragnar Skjærstad 

Nestleder: Trond Markussen  

Styremedlem: Anne Brit Thoresen - sekretær 

Styremedlem: Knut Arne Eggerud  

Styremedlem: Nils Marstein 

Styremedlem: Arne Vegard Langmo 

Styremedlem: Frode Meinich (Museumsdirektøren har fast plass i styret) 

1.Varamedlem: Guri Lund 

2. Varamedlem: Bjørn Baardseth 

3. Varamedlem: Jorun Asklund 

4. Varamedlem: Morten Fallstein 

5. Varamedlem: Finn Trosvik 

Revisor: Ole Bernt Thorvaldsen 

 

Representanter til styret i Norsk Teknisk Museum: 

Ragnar Skjærstad 

Trond Markussen 

Vararepresentanter: 

Anne Brit Thoresen 

Nils Marstein  

 

Oslo, 18. februar 2020 


