
Formål for Østfold Historielag (vedtektene pkt 1) 

Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket. 

1 Administrasjon og drift 

1.1 Lokallag stimuleres til å bruke Styreweb og oppdatere info om tillitsvalgte på Styreweb 
1.2 Møte for tillitsvalgte arrangeres som et fast årlig erfarings- og drøftingsmøte. 
1.3 Nettverk for kulturrminnekontakter dannes for kompetanseoppbygging i kulturminnevern. 
1.4 Avklare ØH arbeidsoppgaver/fylkesstøtte i det nye fylket  - Delta i ledertreff  for regionlag. 
1.5 Digitale brukermøter prøves ut. 

2 Lagets publikasjoner/media. 

2.1 Lokallag oppfordres til å dele facebookoppslag med ØH om arrangementer /aktiviteter. 

3 Annen utadrettet lagsdrift 

3.1 Wiwar utgis med to utgaver. 
3.2 Lokallag oppfordres til å bidra til å øke interesse for bidrag og salg knyttet til Wiwar 
3.3 ØH vil arbeide for å få flere abonnenter til Wiwar ved sine medier og lokallag. 
3.4 Lokalhistorisk seminar/kurs holdes i samarbeid med et lokallag (Lokalhistorie, slekt, kultur-
minneregistrering) 
3.5 Høsttur arrangeres i samarbeid med lokallag. 
3.6 Avklare eierforhold til minnestedet for Tuneskipet 
3.7 Restaurering av mur rundt minnestedet - ta intiativ til løsning. 
3.8 Info om bruk av Nasjonalbiblioteket formidles. 
3.9 Vurdere kandidater til årets bokpriser. 

ØH 2021 GAHJ (vedtatt Årsmøte ØH 4.9.2021 sak 4)

 Årsplan for Østfold Historielag 2021  
 i henhold formålene i lagets vedtekter.

Styret skal stimulere til kompetansebygging, effektiv lagsdrift og erfaringsutveksling.

Østfold Historielag ønsker å være en tydelig og synlig lokalhistorisk stemme på sosiale medier.  

WiwaR, lagets faglige lokalhistoriske tidskrift skal ha en abonnementliste stor nok til å gjøre 
bladet selvfinansierende.  
Lokalhistorie, slektshistorie og årbøker stimuleres som lokale virkemidler for å fremme 
interesse og hensyn i lokalsamfunnet for lokalhistorie. 
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