ØSTFOLD HISTORIELAG
Årsrapport 2017
Østfold historielag skal arbeide for å
fremme interessen og kunnskapen om
lokalhistorie i Østfold, og er lokallagenes
eget fylkeslag.
Styret
Leder: Thorbjørn Koch, Askim. Han trakk seg pga sykdom 8.8.17.
Eva Boehm Svendstad, Eidsberg ble konstituert som leder fra samme dato
fram til årsmøtet 2018
Nestleder: Ingen forslag på årsmøtet 2017, Eva Boehm Svendstad ble valgt på
styremøtet 8.8.17
Sekretær: Brit Haugbro, Hobøl
Kasserer: Eva Boehm Svendstad, Eidsberg
Styremedlem: Arild Ottosen, Tune
Bjarne Fredrik Kjærnes, Rygge Museum og Historirelag
Varamedlemmer:
1. Odd Jan Skriubakken, Tune, rykket opp som styremedlem fra 8.8.17
2. Liv Leirstein, Rygge Museum og Historielag rykket opp som 1.varamedlem
og ble innkalt til styremøtene fra 8.8.17.
Møtevirksomheten
Årsmøtet ble arrangert 22.4.17 på Spjærøy, Hvaler
Det har vært 10 styremøter i perioden og ett møte for tillitsvalgte
Arbeidsrapport for Østfold Historielag 2017
1. Nyhetsbrevet ble utgitt i første halvår i 2017. Det er utgitt 2 nr av WiwaR
2. Møte for tillitsvalgte ble avviklet 29.8.17 med 27 deltagere. Mange tok ordet i
drøftingene som resulterte i følgende vedtak:

Styret i ØHL besøker alle lokallagene i Østfold som er tilsluttet ØH før neste årsmøte.
De inviterer seg selv og ber om at de blir orientert om lokallagenes arbeid og det de
ønsker samarbeid med ØHL om.
Styret i ØHL vil vurdere behov for og arbeidsoppgaver til komiteene og legge det
fram som sak på neste årsmøte
3. Bokkomitéen
Det er utnevnt bokkomite. De vil dele ut to bokpriser på årsmøtet..
4. Kulturminnekomitéen, det vises til komiteens rapport.
5. Ættehistoriekomitéen, , det vises til komiteens rapport
6. Kilderegistreringskomitéen, det ble ikke valgt representanter til denne komiteen på
forrige årsmøte
7. Det har ikke vært formelt samarbeide med Slekt og Data Østfold i 2017
8. Det har ikke vært arrangert kurs 2017
9. Østfold historielag har ikke deltatt på Kulturminnedagene 2017
10. Markering av at det er 150 år siden Tuneskipet ved gravd fram.
Markering ved funnstedet og seminar på Inspiria 30.9.2017. Foredrag ved Knut
Paasche, Per S. Norseng, Frans Arne Stylegar og Espen Oddhaug. Et svært
vellykket arrangement med ca 80 tilhørere til stede.
11. Høstvandringen ble lagt til markering på funnstedet til Tuneskipet 30.9.17. Det
var ca 80 personer tilstede. Odd Jan Skriubakken og Knut Paasche orienterte.
12. Iht vedtak på møte for tillitsvalgte er de fleste av lokallagene besøkt av et medlem
i styret. Rapportene fra disse besøkene vil bli samordnet, og tiltak iverksatt.
13. Arbeidet med endring av organisasjonsstrukturen er påbegynt, men ikke fullført.
Regnskap og økonomi
Regnskapet følger kalenderåret og er ført av kasserer Eva Boehm Svenstad
Det var etterslep på fakturering av WiwaR for 2016 og 2017. Arbeidet ble satt ut til
Brænds regnskapsbyrå. De fakturerte Wiwar for 2016 og 2017, og kontingent for
direktemedlemmene for 2017. Pris kr. 12 000
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Kråkerøy historielag meldte seg ut av ØHL i 2017.
Østfold historielag har 19 personlige direktemedlemmer og 17 institusjoner, firmaer
som medlemmer.
Komiteer:
Ættehistoriekomite:
Leder: Lillian T. Dybedahl
Ættehistoriekomiteens beretning for 2017.
Komiteen har i 2017 kun bestått av komiteleder Lillian Therese Dybedahl, som er
valgt for 2 år på årsmøtet på Hvaler. Det er derfor ikke avholdt møte i komiteen.
Intensjonen var å delta på Slektsforskerdagen i oktober 2017, men fikk dessverre
ikke kontakt med fungerende leder/kasserer for å motta WiwaR til stand på møtet. Så
i mangel av materiale til stand ble jeg ikke å møte. Håpet imidlertid at
Wiwarkomiteen representerte ØH denne dagen som og er blitt gjort tidligere. Når det
Slekthistoriske magasinet Runar er nedlagt er det et godt alternativ.
Alle henvendelser angående slektsgransking er blitt besvart eller videresendt til
lokallag eller Slekt og data i Østfold.
Kulturminnekomite:
Leder Roy Heyerdahl, Marker
Medlem: Aage Olsen, Moss Ættehistorielag
Trygve Måleng, Moss Ættehistorielag
Torun Båtvik, Råde

Årsmelding fra Kulturminnekomiteen i Østfold Historielag for 2017
Året må sies å ha vært ett meget turbulent år for oss. Vår leder gikk bort ett par
måneder etter årsmøtet, og jeg som prosjektkoordinator har vært gjennom
flere operasjoner i perioden. Dette førte blant annet til at vi måtte avlyse
kurset for registratorer i april 2017.
Fra august og utover høsten har vi hatt problemer med Kulturminnebasen. Når
vi har lagt inn bilder så kom de ikke opp. De er i basen og nå på nyåret har de
kommet fram.
Hele bildebehandlingssystemet er bygd om og dette har noen
barnesykdommer i seg som trolig snart vil være løst. Hvis for eksempel en

legger inn ett tomt bilde kan den stoppe. Det er viktig å si at de som har besøkt
basen normalt ikke har opplevd noen feil på det som var lagt inn før august
2017, og nå skal alt være tilgjengelig. Basens innhold er i februar 2018:
Lokaliteter: 10 289.

Bilder: 14 848.

Vi klarer ikke å få ut besøksfrekvensen på Kulturminnebasen fra Geodata nå,
men vi vet fra tidligere at den ligger på drøyt 100 000 pr. år.
Planer for 2018:
Det viktigste for 2018 er nødvendige kurs for registratorer, og eventuell ekstra
hjelp til de som trenger dette, spesielt til lag som sliter med å komme skikkelig i
gang. Registreringsjobben må likevel gjøres lokalt, så det gjelder å finne noen
som har interesse for dette. Det bør også bli sett på listen over hva vi skal
registrere.

Redaksjonskomite Wiwar
Leder: Berit Hogseth, Rakkestad
Medlem: Anne Haakaas, Trøgstad
Lars Aslak Egeberg, Hobøl
Trond Svandal, Fredrikstad
Jens Bakke, Idd og Enningdalen

Årsmelding for Wiwar 2017
Det er holdt to redaksjonsmøter i løpet av perioden. Leder har dessuten hatt
god kontakt med redaksjonsmedlemmene via e-post, telefon eller møter med
deler av redaksjonen. Vårt arbeid har også dette året resultert i utgivelsen av to
hefter på til sammen 72 sider.
Den endrede situasjon av bemanningen på Østfold Historielags kontor har også
berørt utsendelse og bestilling av Wiwar. Konstituert leder av ØHL, Eva
Svendstad, og Berit Hogseth har derfor hatt et møte hvor vi har fordelt disse
praktiske oppgavene mellom oss slik at ØHLs styre har hatt ansvaret for
utsending av faktura og håndtering av hefter som kommer i retur, mens
redaksjonen for Wiwar har tatt seg av utsendelse av hefter til nye abonnenter
og løssalgsbestillinger. Både ØHL og Wiwar har hatt ansvar for oppdatering av

listene over abonnenter med gjensidig utveksling av listene tre ganger pr. år:
før utsendelse av faktura og før utsendelse av hvert nummer av WiwaR
Valgkomite:
Valter Bakkene, Askim
Ola L. Larsen, Onsøy
Oddveig Nilsen, Varteig, ble valgt på møte for tillitsvalgte 29.8.17
Bokkomite:
Brit Haugbro, Hobøl
Grete Tennefoss, Askim
Unni Gangnes, Eidsberg
Rapport fra bokkomiteen 2017
«Husmannsplasser under Kjølberg herregård i Onsøy» av Turi Forsberg 2016 og
«Hendelser i 1000 år. Sarpsborg 1016-2016» av Eirik Moe utgitt av Sarpsborg
arbeiderblad, 2016 ble tildelt Østfold historielags bokpris for 2016.
Revisorer:
Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes
Steinar Bodahl, Skjeberg

Representasjon:
Borgarsyssel museum
Thorbjørn Koch var lagets representant i styret for stiftelsen Borgarsyssel museum
med Berit Hogseth som vararepresentant. Da han trakk seg , rykket hun opp som
fast representant.
Landslaget for lokalhistorie
Østfold historielag er medlem i LL, men har ingen representant i styret. Østfold og
Akershus alternerer mht dette vervet.
Wilsekomiteen
Styret utpekte Odd Jan Skriubakken, Tune som lagets representant 21.10.17
Hobøl historielag

Eva Boehm Svendstad representerte Østfold historielag ved Hobøl historielags 40
årsjubileum.
Publikasjoner
Wiwar.
Det er utgitt 2 nr av Wiwar
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet ble utgitt i første halvår i 2017. Det legges ut på websiden
heretter.
Nettsted

http://ostfoldhistorielag.org/

Facebook
Da Thorbjørn Koch trakk seg som leder pga sin sykdom ble lagets nettsted og
facebookprofil lagt ned. Nå har styret engasjert Gunnar Hjorthaug til å lage nye
versjoner. Lagene får beskjed når de er i drift.
Lager/arkiv
Vi har satt i gang et større oppryddingsarbeid i arkivet - som på ingen måtte er
avslutta.
Oppsummering:
Lagets/styrets situasjon har vært helt spesiell dette året. Plutselig lederskifte midt i
året; den nye konstituerte lederen har også vært kasserer. Ett av styremedlemmene
har konsekvent uteblitt fra møtene. Styret har dermed måttet bruke mye tid på å
"finne ut av ting".
Kontaktinformasjon:
Kontakt oss
Østfold Historielag.
Postadresse:
Styreleder, Odd Jan Skriubakken
Blinken 10
1710 Sarpsborg

Besøk til kontoret etter avtale ved
Ertevannveien 4
1890 Rakkestad
Tlf.: 41644276
post@ostfoldhistorielag.org

Kontoret er kun betjent etter avtale.

