Møte med tillitsvalgte Østfold Historielag
Historica 11.10.2018 Referat
Til stede fra styret i Østfold Historielag: Odd Jan Skriubakken, Bjarne Fredrik Kjærnes, Eva Boehm
Svendstad, Brit Haugbro, Gunnar A. Hjorthaug og Kari Stormberg Omholt.
Møteleder: Odd Jan Skriubakken
Referent: Gunnar A. Hjorthaug
Askim historielag
Borge og Torsnes historielag
Berg ,Rokke og Asak historielag
Eidsberg historielag
Hobøl historielag
Hvaler kulturforening
Idd og Enningdalen historielag
Marker historielag
Moss historielag
Moss ættehistorielag
Onsøy historielag
Rakkestad historielag
Rygge Museum og historielag
Rømskog historielag
Råde historielag

Ulf Kolstad,
Terje Kristiansen
Henning Pytterud
Rolf Gulbrandsen
Tom Hagen
Freddy Fagerholt,
Ole Roald Amundsen,
Dag Mysen
Johanne Hesleth Holser
Asbjørn Hjorthaug
Kari Stumberg Omholt
Randi Kristin Krogh
Rita Dahlstrøm

Bjarne Kjærnes
Egil Hissingby

Skiptvet historielag
Skjeberg historielag
Spydeberg historielag
Trøgstad historielag
Tune historielag
Varteig historielag
Våler historielag
Ættehistoriekomiteen
Kulturminneregistreringskomiteen
WiwaR
Bokpriskomiteen
Valgkomiteen

Ellen Baastad,
Inger Lise Storsand.
Knut Dalen
Mette Olsen
Ingerid Kullerud
Oddveig Nilsen

Berit Hogseth
Brit Haugbro

Hovedtrekk fra møtet:
1 Oppsummering av besøksrunden som styret har hatt ute i lokallag.
Styreleder i Østfold Historielag(ØH), Odd Jan Skriubakken presenterte hovedpunktene og
oppsummering.
A) Kontakten mellom styret og lokallag.
Treffstedene er Årsmøtet, Møte for tillitsvalgte, arrangementer i regi av ØH.
+ Husk på å invitere ØH og nabolag til egne arrangementer.
+ Viktig med oppdatert webside, Facebook og Nyhetsbrev
B) Enkelte lag synes det er dyrt å være medlem.
+ Kontigenten er satt ned etter nye satser.
+ Ingen deltakeravgift på årsmøte eller møte med tillitsvalgte.
+ ØH har tilbudt proskjektstøtte til lokallag
B) Forbedringsønsker for ØH
Forslag om en database med tema og foredragsholdere, turforslag. Dette er et forslag som stiiller krav til
vedlikehold for å være oppdatert, det vil kreve samtykke fra de det gjelder m.m. Alternativt:
+ Lokallag kan hjelpehverandre med ideer til foredrag og aktiviteter hvis aktivitetene og program omtales
på de respektive websider/Facebooksider. Da vil lokallagene kunne holde sine aktiviteter , årsprogram,
årsberetninger ajour og tilsammen har vi her en flott samling av tips og ideer .
C) ØH ønsker å stimulere til lokalhistorisk arbeid ved å bidra til seminar/kurs i slektsgranskning.
Samarbeid er etablert med Slekt og Data Østfold. Første åpne Infomøte blir 9.okt. kl 1900-2100 på Hobøl
Ungdomsskole på Knapstad i samarbeid med Hobøl Historielag. Her er også medlemmer fra andre
lokallag velkommen. (Om ulike dataprogrammer, Digitalarkivet, muligheter for møteplasser i Østfold for
slektsforsning)
D) Innsamling av gamle fotografier.
Her har Varteig og Askim kommet langt i registrering. Andre lag har mye å hente ved deres erfaring.
+ En felles seminardag med erfaringsutveksling kunne her vært nyttig for flere.
E) Erfaringsutveksling med hensyn til lagenes arkivtjenester/administrasjon.
Hva gjør vi? Hvilke råd kan IKA, Interkommunal Arkivtjeneste gi oss? Evt Østfoldmuseene? Landslaget?
+ Arkivering et nyttig tema for et seminar.
+ Landslaget har fremforhandlet goderabatter på programvaren, Styrerweb. Hvert lokallag og ØH får en
grunnmodul gratis på inntil 20 medlemmer. Her kan en legge inn styremedlemmene og få en arkivtjeneste
av referater, innkalling, smstjeneste m.m. Dette kan utvides med regnskapsmodul og annet. Det var
mening at det skulle komme et landsmøte om denne saken i oktober, men dette er utsatt til januar 2019.
Det vil forsøkt å få igang noe veiledning for lag som setter igang med styrerweb og alle lag skal ha rabatt
på dette.
F) Felles utfordringer.
Viktig å ha oppegående websider både for for kommunikasjon utad og innad i laget. It-kompetanse,
styreweb, masseutsending av sms m.m er viktige fellestema. det samme gjelder rekrutering og engasjement.
G) Lokalhistorisk seminar.
Hva er lokalhistorie? Både universitetsfag og folkebevegelse. Hva er historielagenes oppgave i dette? Her
er det nyttig å få innspill både fra Landslaget for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk institutt.
+Lokalhistorisk seminar hadde vært nyttig å fått til i Østfold.
2 Organisasjonsstrukturen v/Odd Jan Skriubakken.
På årsplan for ØH pkt 9 står organsisasjonsstrukturen til drøfting for å få til tidsmessige forbedringer.

Styret mener at :
Kilderegistreringskomiteen og ættehistoriekomiteen bør nedlegges. Valgkomiteen har ikke klart å rekrutere
medlemmer.
+ØH har innledet økt samarbeid med Slekt og Data.
Ordningen med direktemedlemskap og medlemskap for bedrifter bør opphøre.
+Interesserte bør henvises til medlemskap i lokale historielag og bedrifter inviteres som sponsorer for lag
eller tidskrift uten å ha rettigheter på årsmøtet på linje med medlemslag.
Kulturminnekomiteen har ikke hatt aktivitet de siste to årene. Leder har trukket seg. Svært få lag har
registrert kulturminner de siste to årene. Kulturminnekartet er preget av ustabilitet, svært ofte
ikkefungerende, dette er kun et Østfoldprosjekt som ingen andre fylker har blitt med på. Kommunene
betaler over 100000 kr per år for dette. Riksantikvaren har et alternativ i Kulturminnesøk
(kulturminnesok). Her kan bilder, tekster og koordinater legges inn på kart. Det er enkelt å få passord og
bli en registrator på dette.Dette vedlikeholdes av Riksantikvarens folk og det omfatter hele landet.
Kostnadsfritt for kommunene.
+ ØH styre vil ha møte med ansvarshavende i Naturkart og foreta en vurdering av videre samarbeid.
+ ØH mener kulturminneregistrering er et viktig lokalhistorisk arbeid. ØH styret må fremover finne
alternative samarbeidsformer/oppgaver siden kulturminnekomiteen ikke er i funksjon.
3 Lov om personvern– hva betyr den for lokallagene? v/ Kari Stumberg Omberg
Ny lov om personvern gjelder oss alle og historielagene må rette seg etter denne loven. Alle som har
personopplysninger, sensitive opplysninger, fødselsnr, helseopplysninger etc.

+ Sett opp en personvernerklæring i ditt lag. Hvilke medlemsopplysninger har laget?.
+ Hvordan sende e-post til flere uten at medlemslista kommer med ( Bruke blindkopifeltet)
Ved påmeldingslister til arrangementer, hva gjør en når helseopplysninger7allergier.. etterspørres.
Nye medlemmer skal krysse av/skrive under på samtykke/at de ønsker tilsendt info om laget.
Husk å rydde ved nye styremedlemmer og verv. slik at ikke gamle medlemmer har tilgang de ikke skal ha.
De som melder seg ut skal slettes.

4 Vår nye hjemmeside og Facebookside–v/Gunnar A. Hjorthaug (sekretær i ØH styre). Av ØH 22
lokallag er det 18 so har egen webside, og 18 som har egen facebook side. Kun 2 lag har ingen av delene.
+ Vi i ØH deler gjerne info på vår Facebokside om det er åpne arrangementer.
+ Alle lag sine lenker til egne websider står samlet på ØH sin sin side. Her er det da lett å se på hverandres
lokalhistoriske arbeid. Erfaringsutveksling og formidling av gode ideer får lokalhistorien i fylket til å
blomstre.
+ Derfor er det viktig at de lokale lagene har oppdaterte sider. At sidene rettes opp etter årsmøter og valg.
At årsmeldingen og planer /arrangementer og aktivitet er tilgjengelig. Dette har mulighet til å være en
mektig database i vårt felles arbeid.
5 Første utdeling av tidsskrift fra ØH sitt arkiv. Styret i ØH har startet en ryddeaksjon i sitt arkiv.
Hvert lokallag fikk utdelt ei plastkasse med arkiveksemplarer av tidsskriftet Runar til sin disposisjon. Ved
neste mulighet vil det bli delt ut ei kasse til hvert lag med Wiwar.

6 Årets høstvandring er lagt til ”Monolittbruddet” ved Hov ved Iddefjorden
lørdag 22. september 2018. - Bli med på tur! – v/Kari Stumberg Omberg
Vi skal bli fraktet ut med båt, M/S Tista, som ligger ved Gjestehavna, Sør-Halden (ved Runes rekecafe).
Båten tar 30 passasjerer.
- Ombordstigning kl 11.00 – retur ca kl 14.00.
- Blir det flere påmeldte, må noen belage seg på å kjøre bil til Hovsveien 156 og gå derifra (ca 900 m, bratt
lende) Hovsveien 156 er så langt som det er asfaltert. Det står et skilt der som peker mot
Monolittbruddet.
- Omvisninga vil starte i bruddet ca kl 11.30.
- Orientering ved Arne Omholt, som har vært prosjektleder for minnesmerket
- Turen er gratis, men du må ha med mat og drikke selv .
- Påmelding til odd.skriubakken@gmail.com eller gunnar.hjorthaug@icloud.com innen 15. september Du
kan lese om Monolittbruddet her: http://www.monolittbruddet.no/
og om M/S Tista her: http://veteranbaatentista.no/
7 Eventuelt.
Ellen Baastad fra Trøgstad Historielag informerte om et tilbud de hadde fått om tur til Sachsen/Tsjekkia
fra en som legger opp turer dit.
Gunnar A. Hjorthaug

