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Protokoll 
Antall deltagende lokallag var 9 av 23 lokallag. 

I styresak 18/21 den 23. febr. vedtok styret i Østfold Historielag følgende om årsmøtet 
2021: «Årsmøtet 2021 deles i to: Del 1 Årsberetning og årsregnskap behandles og vedtas 
pr e-post. Del 2 Valg og øvrige årsmøtesaker behandles på ordinært årsmøte så snart 
smittevernreglene tillater det.foreslått dato 4 sept 2021» Vedtaket ble gjort på bakgrunn av 
corona-smittesituasjonen og myndighetenes bestemmelser.  

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

Landslaget for lokalhistorie anbefaler i år som i fjor, at årsmøter avvikles digitalt. 

I brev til medlemslagene 2. mars skriver ØH: 
Årsmøtet 2021 vil altså bli gjennomført som i 2020. Det er søknadsfrister for både drifts-
støtte fra fylkeskommunen og momskompesasjonen som gjør det nødvendig å behandle 
årsberetning og årsregnskap på denne måten.  
Styret sender alle årsmøtedokumentene til lokallagene nå.  Sendingen går til lokallagenes 
og lokallagsledernes e-postadresser. Det er leders ansvar å formidle disse til lagenes valg-
te utsendinger.  Det er i utgangspunktet de som behandler årsmøtets del 1. Om dette ikke 
er mulig, må styret behandle del 1.  

Vi minner ellers om fristen for å melde inn valgte delegater er 13. mars.  
Fristen for å behandle årsmøtets del 1 settes til 20. mars.  
Vedlagt Årsmøtedokumentene (Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt). 

Østfold Historielag ved styreleder Odd - Jan Skriubakken sto for å arrangere og lede Års-
møtet ØH 2021 del 1 på e-post.  

Ved fristens utløp hadde bare 9 lokallag svart: Askim, Skiptvet,Moss, Rygge, Idd og En-
ningdalen, Trøgstad, Rømskog, Borge og Torsnes, Hobøl. Ingen lokallag har gitt negative 
tilbakemeldinger, 9 lokallag har  positivt svart ja og godkjent de to årsmøtesakene. Tabell 
over lokallagenes deltakelse og svar per e-post til Årsmøte 2020 del 1 er arkivert i ØH sitt 
elektroniske arkiv på Styreweb. 

Sak 2 Årsberetning 2020 
Årsberetningen var sendt ut i god tid til alle lokallag.  
Styrets innstilling: Årsberetningen for 2020 godkjennes. 
Vedtak: Som foreslått av styret. 



Sak 3 Regnskap 2020 med revisjonsberetning 
Regnskap med revisjonsberetning  var sendt ut i god tid til alle lokallag. 
Styrets innstilling: Regnskapet for 2020 godkjennes.  
Vedtak: Som foreslått av styret. 
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