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Protokoll 
Antall deltagende lokallag var 12 av 24 lokallag. 

I styresak 22/202 den 11. mars vedtok styret i Østfold Historielag å utsette årsmøtet ”inntil 
videre”. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av den oppståtte corona-smittesituassjonen, og et 
par dager etter forbød myndighetene alle arrangement som samlet mer enn 20 mennes-
ker.  

Mange historielag har bestemmelser i vedtektene om når et årsmøte skal holdes, slik også 
Østfold Historielag. (§ 4 …..  holdes innen 1. april hvert år. ) 

I brev til medlemslagene 12./23. mars skriver Landslaget at det vil være mulig å sende 
årsmelding og årsregnskap ut pr. e-post og slik få behandlet disse to årsmøtesakene.  ØH 
fulgte opp dette og sendte sak 2 og 3 med tilhørende dokumenter ut til lokallagene den 26. 
mars. Frist for tilbakemelding ble satt til 31. mars.  

Østfold Historielag ved styreleder Odd - Jan Skriubakken sto for å arrangere og lede Års-
møtet ØH 2020 del 1 på e-post.  

Ved fristens utløp hadde bare fire lokallag svart: Askim, Berg, Rokke og Asak, Kråkerøy og 
Tune.  Purring ble sendt lagene den 2. april med ny svarfrist 7. april. Disse lagene har 
svart: Hvaler, Marker, Moss, Skiptvet, Rygge, Råde, Skjeberg, Trøgstad – til sammen 12 
av 24 lag (pr 7. april). Ingen lokallag har gitt negative tilbakemeldinger, 12 lokallag har   
positivt svart ja og godkjent de to årsmøtesakene. I ettertid har også Spydeberg sendt sin 
tilslutning. Lokallagenes deltakelse og svar per e-post til Årsmøte 2020 del 1 er arkivert i 
ØH sitt elektroniske arkiv på Styreweb. 

Sak 2 Årsberetning 2019 
Årsberetningen var sendt ut i god tid til alle lokallag.  
Styrets innstilling: Årsberetningen for 2019 godkjennes. 
Vedtak: Som foreslått av styret. 

Sak 3 Regnskap 2019 med revisjonsberetning 
Regnskap med revisjonsberetning  var sendt ut i god tid til alle lokallag. 
Styrets innstilling: Regnskapet for 2019 godkjennes.  
Vedtak: Som foreslått av styret. 

Østfold Historielag den 7. april 2020 

Odd-Jan Skriubakken (styreleder)                                      Gunnar Hjorthaug (sekretær)


