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1 Formål 

* Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og 
er lokallagenes eget fylkeslag. Det enkelte lokallag driver dets virksomhet tilpasset de stedlige 
forhold. Medlemslagenes virksomhet skjer på lagenes egne premisser, men innenfor ØHs 
formålsparagraf og vedtekter. (ØH vedtekt pkt 1.) 

* Denne årsmeldingen har satt enkelte målsettingslignende formuleringer i ramme. Dette er 
intensjoner som har ligget til grunn for eller er kommet til underveis i styrets arbeid i løpet av 2018.  

2 Administrasjon og drift 

2.1 Styret etter valgtet på årsmøtet 2018: 
Leder Odd Jan Skriubakken, Tune 
Nestleder Bjarne Kjærnes, Rygge. 
Sekretær Gunnar Hjorthaug, Hobøl  
Kasserer Eva Boehm Svendstad, Eidsberg 
Styremedlem Brit Haugbro, Hobøl. 
1. varamedlem til styret Kari H. Stumberg Omholt (Idd og Enningdalen historielag. Møter fast.  
 
2. varamedlem til styret Liv Leirstein, Rygge 
3. varamedlem til styret Liv Molstad Johansen, Eidsberg 

2.2 Valgkomiteen 
Leder: Ola Larsen, Onsøy  
Oddveig Nilsen, Varteig  
Marit Gjølstad, Onsøy  

 
2.3 Revisor 
Steinar Bodal ( Gikk bort i 2018) og Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes  

 
2.4 Lagets kontor og lager 
Virksomheten ved lagets kontor blir ivaretatt av styrets medlemmer. Kontoret fungerer som styrets 
møtelokale og holdes åpent for besøkende etter forutgående avtale. Leieavtalen med Historica 
gjelder kontorlokale, lager, toalett og inkluderer lys og varme.  
Lagets lager har vært breddfullt med utgitte utgaver av WiwaR, Runar og Meldingsbladet. Styret har 
brukt mange dugnadsdager på opprydding og sortering av de historiske bladene. Kasser med 
gavepakninger er nå pakket og fordelt vederlagsfritt til lokallagene til deres egen disposisjon.  
 
2.5 ØH Personvernerklæring 
Østfold Historielag ønsker å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende 
personvernprinsipper.  

ØH personvernerklæring og kartleggingsjekkliste ble i 2018 laget og gjort  tilgjengelig på ØHs 
webside under: Personvern. 

2.6 Elektronisk arkivering  

Østfold Historielag skal bestrebe å sikre sitt arkiv både med papirutgave av protokoller og 
elektronisk arkiv. Styret skal ta initiativ til erfaringsutveksling og kompetanseheving ved lokallag 
innen lokalt arkivarbeid. 
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ØH tok høsten 2018 i bruk dataprogrammet Styreweb og har påbegynt et elektronisk arkiv for sin 
virksomhet. Med dette mener styret at det vil bli lettere å ta over forgjengeres styreverv og bygge på 
tidligere dokumenter og protokoller.  

2.7	Styrets	arbeidsform	og	organisering	

Styret skal: 
1. Lede fylkeslagets arbeid. 
2. Sette ut i livet de vedtak som er gjort av fylkesårsmøtet. 
3. Fremme forslag til årsplan og andre saker som skal legges fram på årsmøtet og møte 
   for tillitsvalgte. 
4. Holde god kontakt med lokallagene. 
5. Utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut. (ØH vedtekt pkt 6.) 

Styret skal holde god kontakt med med Østfold fylke og Landslaget for lokalhistorie. 
Arrangementer, kompetansebygging og kurs gjøres fortrinnsvis i samarbeid med lokale lag. Styret 
ønsker å stimulere til kompetansebygging, effektiv lagsdrift, erfaringsutveksling og i det 
lokalhistoriske arbeidet. Områder for særlig fordypning er:  
 Lokalhistorie. - Arrangere seminar.  
 Slektsforskning i samarbeid med Slekt og Data. - Bistand med å komme igang . 
 Lokalhistoriske bilder. - Erfaringsutveksling mellom lokallag. 
 Kulturminner og lokal registrering. - Nasjonal formidling og sikring 

 
Styret har hatt 12 styremøter. De tre første møtene var med styreleder Eva Boehm Svendstad og det 
tidligere styret, mens det nyvalgte styret med styreleder Odd Jan Skriubakken har hatt 9 møter. Styret 
har i tillegg hatt dugnadsdager og forlengede styremøter med rydding på lageret. 

2.8 Besøk hos lokallag  

Styrets kontaktsrunder til lokallag er en form for dialogmøter som skal referatføres og kan være 
gjenstand for drøfting på "møte for tillitsvalgte". 

Styret har i 2018 avsluttet sin varslede kontaktsrunde etter tilbud til samtlige medlemslag. 
Oppsummering av disse besøkene ble lagt frem på "møte for tillitsvalgte" 2018. 

 

2.9 Representasjon 
Borgarsyssel museum: Berit Hogseth. Landslaget for lokalhistorie: Østfold historielag er medlem i 
LLH, men har ingen representant i styret. Østfold, Oslo og Akershus alternerer mht dette vervet.  

 

3 Årsmøtet 

3.1 Årsmøte og ekstraordinært årsmøte 2018 

Årsmøtet er Østfold Historielags høyeste myndighet og holdes innen 1. april hvert år. Innkallingen 
skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel. Årsmøtedokumentene sendes lagene senest 14 dager før 
årsmøtet. (ØH vedtekt § 4.) 
Lokallagene tilrådes til å holde sine årsmøter før 1. april. De skal også sende ØH årsmøteprotokoll 
og medlemstall elektronisk så snart årsmøtene er avholdt. 
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Østfold Historielag avviklet sitt årsmøte lørdag 17. mars i Båstad med Trøgstad Historielag som 
vertskap. 17 av 22 lokallag stilte med 2 – 4 representanter i tillegg til medlemmer fra komiteer og 
styret. Antall fremøtte stemmeberettigende delegater var 52. I begynnelsen av møtet ga Ellen 
Baastad orientering om bygda og lokalhistorien. 3 trumpetspillende ungdommer fra musikkskolen ga 
en nydelig minikonsert. Valg på tillitsvalgte: Se 2.1.	

	
Regnskapet for laget var forsinket og styret hadde ikke behandlet revisors rapport. Dette førte til 
følgende vedtak: Revidert regnskap behandles på ekstraordinært årsmøte våren 2018. Budsjettet for 
2019 ble utsatt til ekstraordinært årsmøte av samme årsak. De andre årsmøtesakene ble behandlet på 
vanlig måte. 
 

Østfold historielag hadde den 22. mai ekstraordinært årsmøte på Historica i Rakkestad hvor 
regnskap 2017 og budsjett 2018 ble vedtatt. Antall fremmøtte stemmeberettigede delegater var 33 og 
disse representerte 14 lag. Deltakerne fikk også høre et engasjerende foredrag om 
restaureringsarbeidet av Sandbekk ved Halvord Berg etter at ekstraordinært årsmøte var ferdig. 

3.2 Vedtekter 

Disse vedtekter kan endres på et lovlig innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til 
endringer må være styret i hende minst 4 ukerfør årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget. 
(ØH vedtekt § 9.) 

Årsmøte 2018 behandlet en revisjon av vedtektene. På årsmøtet fremkom enkelte justeringsforslag 
som ble oversendt styret til vurdering. Vedtektsendringer behandles som egen sak på årsmøtet. 

3.3 Regnskap og økonomi 

Årsmøtet skal: Behandle revidert regnskap: (ØH vedtekt § 4.4). Styret vil fremover sette tidlige 
tidsfrister for fakturautsending for medlemskap, abonnement, kulturminnekartprosjektet og 
fylkeskommunal støtte. Styret ønsker selv å føre regnskap og ha en jevnlig orientering i styret. 

Regnskap for 2017 forelå ikke før i slutten av april. Revidert regnskap 2017 ble vedtatt den 22. mai 
2018 på ekstraordinært årsmøte i ØH med et underskudd på kr 34 239,99. Regnskapet var ført av 
Dag Maiset - Betteks AS.  

Av Wiwars abonnentene var det mange som ikke hadde betalt innen frist. Styret foretok en 
ringerunde til de som ikke hadde betalt for å klarere abonnementforholdet. Flere oppsigelser ble 
avklart, og skyldtes bl.a. dødsfall. I 2018 har vi hatt en nedgang i antall abonnenter og dermed 
sviktende inntekt på Wiwar.  

ØH besluttet høsten 2018 laget skulle abonnere på Styreweb og at regnskapet for 2018 skulle føres 
her etter kontoplan i samsvar med årets budsjettposter. Styret fikk gjennom dette en bedre oversikt 
over regnskapssituasjonen. Regnskapet 2018 viser en positiv balanse med et overskudd på   
kr. 69 534,23. 

 

3.4 Momskompensasjon og fordel  
Gjennom medlemsskap i Landslaget for lokalhistorie mottar vi statsstøtte i form av 
momskompensasjon. Kravet er at vi har sendt inn årsmelding, regnskap og årsmøteprotokoll. 
Medlemskapet gir oss også reduksjon på styreweb med 20%. Momskompensasjonen utgjorde for 
2018 kr 20 385. 
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4. Publikasjoner 

ØH skal ta initiativ til: Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner. (ØH vedtekt § 3.3.) 
Styret skal utgi Nyhetsbrevet og ha ansvar for at WiwaR kommer ut. (ØH vedtekt § 6.5.) 

ØH ønsker å være tydelig og synlig på sosiale medier. Websiden skal ha både varig informasjon og 
aktuelle nyheter for laget. Lokallagene skal oppmuntres til å oppdatere sine egne websider som er 
lenket opp til ØH sin webside. Facebooksiden skal kunne videreformidle åpne lokale arrangementer. 
Nyhetsbrev er en hilsen fra ØH med noe informasjon et par ganger i året. 

 

4.1 Hjemmeside 
ØH engasjerte Gunnar Hjorthaug til å lage ny webside for ØH. Denne kom opp tidlig på nyåret 
2018. Alle lokallag sine lenker til egne websider står samlet på ØH sin webside. Erfaringsutveksling 
og formidling av gode ideer kan bidra til å få lokalhistorien i fylket til å blomstre. Det er av denne 
grunn viktig at de lokale lagene har oppdaterte sider. Viktig er det at sidene rettes opp etter årsmøter 
og valg og at årsmeldingen og aktivitet/arrangementer er tilgjengelige. Av lagets 22 medlemslag har 
hele 18 lokallag sin egen webside. 

4.2 Facebookside 
I 2018 fikk ØH ny Facebookside. 18 lokallag har egen Face book side. ØH deler gjerne info på sin 
Facebokside fra lokallag som har åpne arrangementer.  

4.3 Nyhetsbrev 
Styret har også gitt ut to Nyhetsbrev dette året som sendes ut elektronisk til lokallagene for 
videreformidling. Nyhetsbrevene er tilgjengelig på lagets webside. 

4.4 Media/offentlige organer 
Styreleder er lagets hovedkontakt mot media og offentlige organer. 

4.4 WiwaR 

WiwaR er lagets faglige lokalhistoriske tidskrift som skal ha en abonnementliste stor nok til å gjøre 
bladet selvfinansierende. Østfold Historielag sitt lager av eldre blader fordeles til lokallagenes egen 
disposisjon.  

Redaksjonskomiteen for WivaR består av Berit Hogseth, leder, Jens Bakke, Lars Egeberg, Anne 
Haakaas og Trond Svandal. WiwaR har i 2018 hatt 2 utgivelser. Bladet har 420 abonnenter. 

 

 

5 Andre aktiviteter 

5.1 Bokkomiteen 

Østfold Historielag ønsker å stimulere lokallag og enkeltpersoner til å utgi bøker med hovedvekt  på  
lokalhistorie, slektshistorie og kildeutgivelser. Bokprisen er ment å være en oppmuntring og 
påskjønnelse for det arbeidet som er nedlagt.	

Bokpris for 2017 ble tildelt: Grete Nilsen for boka: Kulturminner langs Haldenvassdraget og Harder 
Emil Sandvik. Nei, vi ga oss ikke! 
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Bokkomiteen består av: Brit Haugbro, Hobøl, Oddvar Aasen, Moss og Grethe Tennefoss, Askim. 
Østfoldbøker til vurdering som ble gitt ut i 2018, hadde frist 1. desember 2018. 20 bøker var 
innkommet til vurdering dette året. Det skal vurderes en pris med hovedvekt på lokalhistorie fra 
Østfold og en pris med hovedvekt på slektshistorie fra Østfold. Siste utgave av kriteriene for 
bokprisen ble vedtatt i ØH styre 14.8.2018. Prisen for 2018 blir utdelt på årsmøtet 2019. 

 

5.2 Minnested - Tuneskipet. 
Minnestedet for Tuneskipet som ligger på Haugen gård i Rolvsøy skal holdes i hevd og stedlig 
informasjon bør være oppdatert. 
 
Befaringsmøte i 2018 klarerte følgende: ØH eier minnestedet. Fredrikstad kommune v/FASVO har 
ansvar for skjøtsel av bl.a. fornminner i kommunen. De slår gress, rydder, plukker søppel ved 
minnestedet. Rolvsøy Rotary vil ha ansvaret for å luke/rake ”båtformen” to ganger i sesongen. 
Fylkeskonservatoren har lovet nye skilt og ØH vurderer vedlikehold av muren rundt minnestedet. 

 

5.3 Kulturminnekomiteen /kulturminnekart 

ØH skal: Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i fylket. (ØH 
vedtekt § 3.6.) Kulturminnedatabasen i Østfold og lokal registrering skal sikres og formidles til 
nasjonal forvaring og bruk. Erfaringsutveksling på lokal kulturminneregistrering på kulturminnesøk 
utprøves. 
 
Kulturminnekomiteen besto etter årsmøtet 2018 av: Roy Heyerdahl, Marker ( Han trakk seg i løpet 
av første halvår i 2018), Aage Olsen, Moss, Trygve Måleng, Moss, Torunn Båtvik, Råde 
Kulturminnekomiteen har ikke hatt aktivitet de siste to årene. Svært få lag har registrert 
kulturminner de siste to årene og kulturminnekartet på internett har vært preget av ustabilitet.  Dette 
har vært et Østfoldprosjekt. Kommunene har betalt over 100000 kr per år for dette arbeidet.  
 
Riksantikvaren har et alternativ i Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no). Her kan bilder, tekster 
og koordinater legges inn på kart. Det er enkelt å få passord og å bli en registrator på dette. 
Kulturminnekartet på Kulturminnesøk vedlikeholdes av Riksantikvarens folk og det omfatter hele 
landet. Denne internettløsningen er kostnadsfri for kommunene. 
 
ØH styre hadde høsten 2018 et møte med ansvarshavende i Naturkart DA og det ble enighet om 
oppsigelse av samarbeidsavtalen/nedleggelse av arbeidet med vedlikehold av kulturminnedatabasen 
fra 1.1.2019. Det arbeides for at databasen med registreringer og bilder skal bli overført 
Riksantikavarens database. ØH mener kulturminneregistrering på dette landsomfattende 
Kulturminnesøk vil bli viktig for ØH og kulturminnekomiteen. 
 
5.4 Befaring/Høstvandring 
ØH Skal ta initiativ til: Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, foredrag, befaringer, stevner 
og lignende med lokalhistorisk siktemål. (ØH vedtekt § 3.2.) 

Årets befaring og høstvandring gikk til ”Monolittbruddet” ved Hov ved Iddefjorden lørdag 22. 
september 2018. Vertskap var Idd og Enningdalen Historielag v/leder Kari Stumberg Omholt. 
Turen gikk fra Halden med veteranbåten, M/S Tista, - Vi fikk foredrag og omvisning i bruddet. - 
Orientering ved Arne Omholt, som har vært prosjektleder for minnesmerket. En svært hyggelig og 
vellykket turdag. 
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5.5 Møte for tillitsvalgte 

Møte for tillitsvalgte er et rådgivende organ. Møte for tillitsvalgte består av fylkesstyret, to 
representanter fra hvert lokallag, lederne i de faste komiteene samt redaktør i Wivar. Det holdes 
minst et møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig. (ØH vedtekt § 8) 

Møte for tillitsvalgte ble avholdt på Historica Rakkestad den 11.09.2018. 

Styret fikk mange synspunkter på sitt arbeid og tilkjennega følgende: 
• Kilderegistreringskomiteen og ættehistoriekomiteen bør nedlegges. Valgkomiteen har ikke 

klart å rekruttere 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. 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. 

 
5.6 Ættehistoriekomiteen/Slektsgranskning 

ØH skal ta initiativ til å: Støtte arbeide med slektsgranskning. (ØH vedtekt § 3.7) ØH Skal 
samarbeide med organisasjoner som Slekt og Data for å tilby medlemmer av lokallag opplæring på 
slektsforskning. 

Ættehistoriekomiteen har ikke hatt noen aktivitet. Styret har alternativt startet opp et direkte 
samarbeid med Østfold Slekt og Data med sikte på å gi tilbud til de som ønsker å forske på slekt. 

 

6. Kurs i lokalhistorisk arbeid 

ØH skal ta initiativ til: Samarbeide med lokallag om å arrangere kurs, ... (ØH vedtekt § 3.2) 
ØH skal støtte lokallag som ønsker å høyne sin kompetanse om elektronisk arkivering og lagsdrift.  

 

6.1 Slektsforskningsmøter/ med Slekt og Data Østfold 

Østfold Historielag har i 2018 hatt to seminarkvelder med Østfold Slekt og Data. Hobøl Historielag 
og Hvaler Kulturvernforening har vært verter og har hatt hver sin innføringskveld i hvordan finne 
slekt på nett. Nabohistorielag har også vært innbudt til disse kveldene. På nyåret 2019 er planlagt 
oppfølgingskurs for interesserte nybegynnere innen slektsforskning. 
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6.2 Lokalhistoriske fotografier. Erfaringssamling om innsamling/arkivering  

ØH  har avklart med Askim Historielag om å være vertskap for et åpent erfaringsmøte i 2019 om 
gamle fotografier. Kanskje kan en få innlegg fra fotogrupper i flere lag, fylkets bildearkiv, 
kommunalt bildearkiv, Digitalt museum?  

6.3 Lokalhistorisk seminar 
Hva er lokalhistorie? Hva gjør vi med opplysninger om tradisjon, skikk og folkeliv i gammel tid, 
målføre, stedsnavn, melodier og folkeminne av alle slag? Dette vil bli et tema på et kommende 
seminar. (ØH vedtekt § 3.5). Støtte museumsarbeidet i fylket? (ØH vedtekt § 3.8). Et fylkesseminar 
om slike spørsmål var ønsket blant deltakerne på årets møte for tillitsvalgte.  

6.4 Kompetanseheving av lokallagsdrift  
ØH har besluttet å støtte lokale historielag i bruk av elektronisk arkiv, regnskap og styredrift. Det vil 
bli vurdert å sette opp dette som undervisningstema for tillitsvalgte.  

 

7. Lokallag og medlemmer  

Østfold Historielag skal god oversikt over tillitsvalgte i Østfold.  

Østfold historielag har: 22 lokallag som medlemmer og 30 personlige direktemedlemmer. 

Historielag Leder epost 
Askim historielag Ulf Kolstad ulfkols@online.no 
Borge og Torsnes historielag Rolf Gulbrandsen rolf.gulbrandsen@altiboxmail.no 
Berg, Rokke og Asak historielag Freddy Fagerholt freddy.fagerholt@gmail.com 
Eidsberg historielag Dag Mysen damys@online.no 
Hobøl historielag Asbjørn Hjorthaug asbj.hjorthaug@gmail.com 
Hvaler kulturforening Paul Henriksen paulh@online.no 
Idd og Enningdalen historielag Kari Stumberg Omholt post@idd.no 
Marker historielag Randi Kristin Krogh kroghrandi@gmail.com 
Moss historielag Kristian Hjortkær Hansen  kleberget@yahoo.no 
Moss ættehistorielag Bjørn Haugen bjorn.haugen@advokathusetliljedal.no 
Onsøy historielag Thormod Stuerød stueroed@online.no 
Rakkestad historielag Anne Lise Lien egilien@online.no 
Rygge Museum og historielag Helge Aker haker@online.no 
Rømskog  historielag Nils Nilssen nnilsse@online.no 
Råde historielag Egil Hissingby egil.hissingby@outlook.com 
Skiptvet historielag Synnøve Asheim Hansen synnoeva@online.no 
Skjeberg historielag Kjell Ingvar Pettersen kjipet@online.no 
Spydeberg historielag Anne Sofie Hoff ansoh@online.no 
Trøgstad historielag Ellen Baastad elbaas@online.no 
Tune historielag Odd Jan Skriubakken odd.skriubakken@gmail.com	
Varteig historielag Oddveig Nilsen oddveig.nilsen@gmail.com 
Våler historielag Einar Pedersen ein-pede@online.no 
 

Østfold Historielag 6. mars 2019 

Odd Jan Skriubakken  Bjarne Kjærnes  Gunnar Hjorthaug 

Eva Boehm Svendstad  Brit Haugbro   Kari H. Stumberg Omholt 


