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Elverum, 27. mars 2019 
Referat fra medlemsmøtet 26. mars 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 20+2=22 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Løveng, Nelly Beate Løveng, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Terje 
Roger Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Forfall: Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn Johansen, Odd F. Korsæth, Harry Meljordshagen, 
Martin Nystuen, Kjell Olsen, Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth,  
Per Ola Stenseth, Bjørn Øvergård. 
Gjester: Ola Hågensen, Ole M. Bull 
 
Sak 35 - 18/19: Åpning og faste poster. 
Ingen merknader til referat eller innkalling. 
Som ord for dagen leste Harald et sitat fra Matteus evangelium om at den som leter, han skal finne. 
 

Dagens tema: METALLSØK OG HISTORISKE FUNN v/ Terje Roger Olsen 
Det var et svært interessant foredrag vi fikk høre denne kvelden! Det er lett å forstå at man kan bli 
«fanget» av en slik hobby! Når det piper i metallsøkeren, du graver litt i jorda – og så plutselig står du 
med en bit av Norges historie mellom fingrene! 
Vi fikk hør at det er klare regler for slike historiske funn. Blant annet at alle funn som er eldre enn fra 
1537 er leveringspliktige, likeledes er det leveringsplikt for mynter eldre enn fra 1650. Men for den 
som driver med metallsøking er jo hovedsaken å redde mest mulig av Norges historie. 
Vi fikk også høre at før en går i gang med å lete på et område, må en ha grunneierens tillatelse. Man 
kan i enkelte tilfeller motta finnerlønn – og da tilfaller halvparten grunneieren! 
Terje fortalte at han har gjort mange funn i Heradsbygda, i et område med tidlig bosetting. Det var 
mange spennende funn han kunne vise oss bilder av denne kvelden. En skal sannelig ha øynene godt 
med seg også, for mange av gjenstandene var utrolig små!  
En stor takk til Terje for et flott foredrag! 
 
Sak 36 - 18/19: Innvielse av datamaskinene ved Elverum bibliotek. 
Barneavdelingen ved Elverum bibliotek fungerer neste som et slags mini-SFO etter skoletid. Det var 
ganske fin PR for Kiwanis ved denne anledningen. Bilder fra innvielsen er å finne på klubbens 
hjemmeside! 
 
Sak 37 - 18/19: Eventuelt. Ingen spesielle saker. 
 
 
Helge Rustad, sekretær 
 

 
 

 
 

VIL VI - SÅ KAN VI! 
 


