
Landslaget for Lokalhistorie årsmøte 2021  
Odd Jan Skriubakken- leder, Gunnar Hjorthaug fra Hobøl -sekretær og Kari Stum-
berg Omholt - styremedlem deltok på det digitale årsmøtet 12. juni 2021. 
Foruten om de faste årsmøtesakene med årsberetning, regnskap, og budsjett var det 
avholdt valg, vedteksjustering og fastsetting av kontigent. Landsmøtet utsatte sak om 
strategi og handlingsplan til ekstraordinært nytt landsmøte 18. sept. 2021. 

Protokollen vil bli lagt ut websiden til landslaget under organisasjon/landsmøte 2021 
Her er sakslista til årsmøtet: 
https://landslaget.org/index.php/our-firm/2015-09-29-11-08-56/2021/sakliste 

Årsmøte Østfold Historielag del 2 
ØH avholder del 2 av sitt årsmøte 2021 den 4. september 

Møtested: Heia, Stasjonsveien 52, (ikke langt unna Alfheim).”Heia” er det tidligere 
kommunehuset i gamle Skjeberg kommune 
Påmeldingsfrist årsmøte ØH del 2 = 28. august. 
gunnar.hjorthaug@icloud.com 

Årsmøte Østfold Historielag del1 

9 lokallag av 23 medlemslag deltok på epost-årsmøtet 
for Østfold Historielag. Her ble Årsberetningen og 
regnskapet for 2020 godkjent. Protokollen ble datert til 
24. mars 2021. Protokollen fra årsmøtet er sendt tillits-
valgte i lokallagene og kan leses på Østfold Historielag 
sin webside: ostfoldhistorielag.org 

Hilsen Odd Jan Skriubakken, styreleder og Gunnar Hjorthaug, sekr.

Nyhetsbrevet
ØSTFOLD HISTORIELAG         NR. 1 - 9. AUGUST 2021

Styreweb 
Lokallag som har tatt 
i bruk Styreweb kan 
få dekket inntil 50 % 
av utgiftene ved søk-
nad til ØH innen 1. 
nov. 2021.

Lok.prosjekt.
ØH ønsker å stimule-
re til utvikling av lokal 
innsats. Send søknad 
til ØH innen 1. nov. 
2021. 

Høsttur  
ØH styre 
12 sept.Flyktningtrafikk-
mog ruter under 2 v.krig i 
samarbeid med Idd og 
Enningdalen historielag. 
Busstur og korte vandrin-
ger. Begrensede plasser. 
Påmelding: kari Hanna 
Omholt <karihannaom-
holt@gmail.com> før 6. 
sept.  
 

Tillits-
valgte  
Avholdes møte i løpet 
av oktober 2021. 

Kultur-
minnesøk  
Landslaget for Lokalhis-
torie er oppmuntret av 
ØH til å avholde web-
seminar innen Kultur-
minnesøk. 
Dette kommer …..

Bokpris 2020 gikk til 
1) Lokalhistorie: Frodig fajanse og kjærlig keramikk- 
Haldenkeramikk 1840 - 1980 -av Marianne Andreas-
sen 
2) Slektshistorie: Familien på Finsrud i Fantekroken 
av Trond H. F. Kasbo 
3) Årbøker: Berg Rokke og Asak Historielag - Berg-
sokningen. 

Følg ØH  
Facebook: https://www.-
facebook.com/OH1926/ 

Websiden ØH:  
ostfoldhistorielag.org 

Bokpris 2021-
Tips oss gjerne med bø-
ker som er gitt ut i 2020, 
med stoff  fra Østfold.  
Frist 1. desember 2021. 
brithaugbro@gmail.com 

http://ostfoldhistorielag.org
mailto:brithaugbro@gmail.com
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