Selskabet for Trondhjems Bys Vel
Årsberetning 2020

Formål:
Selskabet for Trondhjems Bys Vel skal være byens velforening med formål som er til «Gavn for og
Forskjønnelse av Trondhjems By». Foreningen skal være uavhengig og balansert og arbeide for at
Trondheim skal være en god by å bo i.
Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert å arbeide med følgende områder: Byutvkling,
arkitektur/forskjønnelse, kulturhistorie og sosiale- og allmennkulturelle tiltak.
Direksjonen:
Direksjonen har i 2020 bestått av:
Finn Haugan, leder
Stine-Aileen Strand, sekretær
Gunnar Flikke, styremedlem
Eileen Brandsegg, styremedlem
Ellen Tveit Klingenberg, styremedlem
Axel Christophersen, styremedlem
Cecilie Hammond Spark, styremedlem
Daniel Johansen, varamedlem
Otto Frøseth, varamedlem
Direksjonen har hatt 4 styremøter og ellers kontakt via e-post og telefon.
Medlemmer:
Selskabet har 33 medlemmer bedriftsmedlemmer som har betalt kontingent for 2020, samt 1
personlig medlem. Selskabets virksomhet er avhengig av støtten fra byens næringsliv og er svært
takknemlig for dette. Det setter oss i stand til å støtte og utvikle prosjekter som bidrar til en positiv
utvikling i Trondheim.
Arrangementer:
Det var planlagt og invitert til 2 arrangementer i november 2020 for å markere 300 års-jubileet for
sjøhelten Peter Wessel Tordenskjolds død.
Dessverre kunne ikke disse arrangementene gjennomføres på grunn av Covid-situasjonen, men
Direksjonen satser på å gjennomføre disse i november 2021.
Selskabet’s direksjon har i perioden planlagt en rekke arrangement innenfor Selskabets naturlige
virkeområde. Alle har blitt satt på vent pga Covid 19 situasjonen. Så snart smittesituasjonen tillater
det vil disse ulike arrangement bli gjennomført, forhåpentligvis fra høsten 2021. Direksjonen har i
tillegg utvekslet erfaringer med Oslo Bys Vel samt vedtatt å nominere et styremedlem til

Foreningen for Norsk Bykultur. Dette er en overbygning for velforeningene i Oslo, Stavanger,
Bergen, Trondheim og Tromsø.
Selskabets økonomi
Selskabets økonomi er god. Derfor vil Direksjonen forslå uforandret kontingenter også for
kommende periode. De som har betalt for perioden 2020/21 vil slippe betaling for kommende
periode da Covid 19 har redusert aktivitetsnivået til et minimum.
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