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1 Formål 

Østfold Historielag skal arbeide for å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og er 
lokallagenes eget fylkeslag. (ØH vedtekt pkt 1.) 

2 Administrasjon og drift 

2.1 Styret i ØH etter valget på årsmøte 4. september 2021:  
 
Leder:	Kari Stumberg Omholt. Idd og Enningdalen h.l 
Nestleder: Trond Fjeld, Berg, Rokke og Asak h.l. 
Sekretær: Gunnar Hjorthaug. Hobøl h.l. 
Kasserer: Eva Boehm Svendstad. Eidsberg h.l. 
Styremedlem: Mona Friberg, Hvaler Kulturforening 
1. varamedlem til styret: Jarle Heed, Idd og Enningdalen Historielag 
2. varamedlem til styret: Gunnleif  Grannes, Rygge Historielag 
3. varamedlem til styret: Brit Haugbro, Hobøl Historielag 

2.2 Valgkomiteen etter årsmøte 4. september 2021:  
John Egil Grimstad, Råde Historielag, leder 
Arild Johnson, Moss Historielag 
Odd Jan Skriubakken, Tune Historielag 

2.3 Revisorer 
Egil Ragnar Paulsen, Onsøy Historielag og Roar Wilhelmsen, Borge og Torsnes Historielag  

2.4 Lagets kontor og lager 
Virksomheten ved lagets kontor blir ivaretatt av styrets medlemmer. Kontoret fungerer som styrets 
møtelokale.  
Leieavtalen med Historica gjelder kontorlokale, lager og toalett og inkluderer lys og varme.  
Styret har brukt mange dugnadsdager på opprydding og sortering. Kasser med gavepakninger er 
fordelt vederlagsfritt til lokallagene til deres egen disposisjon.  

2.5 ØH Personvernerklæring 
ØH ønsker å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernprinsipper.  

ØHs personvernerklæring er tilgjengelig på ØHs webside under: Personvern. 
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6.	Kurs	i	lokalhistorisk	arbeid 8
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6.3	Lokalhistorisk	seminar 8

6.4	Kompetanseheving	-	Styreweb 8

7	Lokallag og medlemmer 8
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2.6 Elektronisk arkivering  

Østfold Historielag skal bestrebe å sikre sine dokumenter i et elektronisk arkiv. Styret skal ta initiativ 
til erfaringsutveksling og kompetanseheving ved lokallag innen lokalt arkivarbeid. 

ØH bruker dataprogrammet Styreweb og har dette som elektronisk arkiv for sin virksomhet. Styret 
har med Styreweb fått bedre oversikt og styring med arkiv, regnskap, fakturering og kommunikasjon 
med lokallag. Styreweb og opplæring har vært gitt på tillitsvalgt møte.  

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, budsjett 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 vårt 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 i det lokalhistoriske arbeidet. Områder 
for særlig fordypning er:  
 Lokalhistorie. - Arrangere seminar.  
 Slektsforskning i samarbeid med Slekt og Data. - Bistand med å komme i gang. 
 Lokalhistoriske bilder. - Erfaringsutveksling mellom lokallag. 
 Kulturminner og lokal registrering. - Nasjonal formidling og sikring 

 
Styret har i 2021 hatt åtte styremøter hvorav tre var avholdt digitalt.  

2.8 Kontakt med lokallag  

Styret skal: Holde god kontakt med lokallag. (ØH vedtekt §6 pkt 4) 

 
Det årlige "møte for tillitsvalgte" ble avholdt den 13.11.2021 ved Roald Amundsens Minde på Torp 
med Borge og Torsnes Historielag som vertskap. De lokale tillitsvalgte fortalte om stor aktivitet og 
engasjement for å ta i bruk Styreweb. Wiwar og ideer for samarbeid med redaksjonen ble drøftet, 
samt bruk av Kulturminnesøk og sosiale media knyttet til lokalhistorisk arbeid. 

2.9 Representasjon 
Borgarsyssel museum: Odd-Jan Skriubakken, vara: Berit Hogseth. Landslaget for lokalhistorie: Øst-
fold historielag er medlem i LLH. Kari Stumberg Omholt er varamedlem i styret i Landslaget for fra 
Østfold og var medlem i festkomiteen for Landslagets 100 års jubileum. 

3 Årsmøtet 

3.1 Årsmøte 2021 

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.) 
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Lokallagene tilrådes til å holde sine årsmøter før 1. april. De skal også sende årsmøteprotokoll og 
medlemstall elektronisk til ØH så snart årsmøtene er avholdt. 

På grunn av pandemien, Covid 19 og smittefare ble del 1. av årsmøte avholdt via e-post. Her ble det den 7. april ved-
tatt årsberetning 2020 og regnskap 2020. Årsmøte 2021del 2 ble avholdt i Skjeberg den 4. september med Skjeberg 
Historielag som vertskap. Ved oppstart av årsmøtet ga leder i Skjeberg Historielag Kjell Pettersen og Jan erik Erik-
sen god informasjon om lokallagets arbeid. Valg på tillitsvalgte: Se 2.1. Årsmøtesakene ble behandlet på vanlig måte. 
Protokoll er utsendt og offentliggjort på ØH sin webside. 

3.2 Vedtekter 

Vedtektene er det styrende dokument som ØH skal arbeide etter. Vedtekter kan endres på et lovlig 
innkalt årsmøte når 2/3 stemmer for det. Forslag til endringer må være styret i hende minst 4 uke 
før årsmøtet. Styret skal avgi sin innstilling til forslaget. 
(ØH vedtekt § 9.) 

Årsmøte 2021 vedtok enkelte små justeringer.  

§4: «pkt 11 Foreta valg til komiteene  
• Redaksjonskomiteen for Wiwar kan ha inntil fem medlemmer. Redaktø-

ren velges for to år, medlemmene for to år, dog slik at ett medlem går ut 
hvert år.»  

• §6. Møteplikt for varamedlem tatt bort 
• §7 og §8 Ordningen med faste komiteer opphører 

Justerte vedtekter kan leses på ØH sin webside. 

3.3 Regnskap og økonomi 

Årsmøtet skal: Behandle revidert regnskap: (ØH vedtekt § 4.4).  

ØH bruker elektronisk fakturering ved medlemsavgifter og Wiwar-abonnement. Vi har en utford-
ring i å få nye abonenter til Wiwar. Alle lokallag er oppfordret til å være med på en innsats for å øke 
antall abonnenter på Wiwar. (- a lokallagene kjøper et antall Wiwar til halv pris og selger for full 
pris). Regnskapet 2021 viser en positiv balanse med et overskudd på kr 70 225,78 

3.4 Momskompensasjon og fordel  
Gjennom medlemsskap i Landslaget for lokalhistorie mottar vi statsstøtte i form av momskompen-
sasjon. Kravet er at vi har sendt inn årsmelding, regnskap og årsmøteprotokoll. Medlemskapet gir 
oss også reduksjon på styreweb med 20%. Momskompensasjonen utgjorde i 2021 kr ……………… 

4. Publikasjoner 

ØH skal ta initiativ til: Utgi tidsskrift og andre lokalhistoriske publikasjoner. (ØH vedtekt § 3.3.) Sty-
ret 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 oppmuntres til å oppdatere sine egne websider som er lenket opp til ØH sin webside. 
Facebooksiden skal videreformidle åpne lokale arrangementer. 

4.1 Hjemmeside 
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 
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viktig at de lokale lagene har oppdaterte sider og gjør årsmelding og aktivitet/arrangementer er til-
gjengelige. Av lagets 23 medlemslag har 20 lokallag sin egen webside. 

4.2 Facebookside 
ØH har egen Facebookside. 18 lokallag har egen Facebook side. ØH deler gjerne info på sin Face-
bokside fra lokallag som har åpne arrangementer.  

4.3 Nyhetsbrev 
Styrets Nyhetsbrev sendes ut elektronisk til lokallagene for videreformidling. Nyhetsbrevene er til-
gjengelig 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 tidsskrift som skal ha mange nok abonnenter til å gjøre bladet 
selvfinansierende. 

Redaksjonskomiteen for WivaR består fra årsmøtet i ØH 2021 av Asbjørn Hjorthaug, leder, Elisa-
beth Vogt, Jens Bakke, Lars Egeberg og Trond Svandal. WiwaR har i 2021 hatt 2 utgivelser. Bladet 
hadde ved utsending nr. 1 2021: …… ”personlige” abonnenter, samt 46 ”offentlige” (biblioteker, 
museer o.a.). Ved utsending nr. 2 2021: ……. ”personlige” abonnenter, samt 47 ”offentlige”.  

 
5 Andre aktiviteter 

5.1 Bokkomiteen 

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

Bokkomiteen består av: Brit Haugbro, Hobøl, Oddvar Aasen, Moss og Grethe Tennefoss, Askim.  

Bokpris for 2020 ble tildelt: 

1) Lokalhistorie: Frodig fajanse og kjærlig keramikk- Haldenkeramikk 1840 – 1980 -av Marianne 
Andreassen 

2) Slektshistorie: Familien på Finsrud i Fantekroken – Trond H.F. Kasbo 

3) Årbok: Berg Rokke og Asak Historielag – Bergsokningen 

5.2 Minnested - Tuneskipet. 

Østfold Historielag sitt minnested for Tuneskipet, ved Haugen gård i Rolvsøy skal holdes i hevd og 
stedlig informasjon bør være oppdatert. 
 
ØH eier minnestedet. Det ble kjøpt i 1947 og i årene 1947 - 52 opparbeidet som minnested. Fred-
rikstad kommune v/FASVO som har ansvar for skjøtsel av bl.a. fornminner i kommunen. De slår 
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gress, rydder, plukker søppel ved minnestedet - gjelder også stien opp til minnestedet. Rolvsøy Rota-
ry har ansvaret for å luke/rake ”båtformen” to ganger i sesongen.  

De arkeologiske myndighetene i fylket har nå satt opp standard informasjonstavler, to ved minneste-
det og en nede ved parkeringsplassen.  

ØH vurderer vedlikehold av muren rundt minnestedet. ØH har samarbeidet med advokat for å få 
avklart eierskapet og bruk av stedet. 

5.3 Wilsekomiteen  

Østfold Historielag, Fortidsminneforeningen Østfold avdeling og Stiftelsesstyret Spydeberg preste-
gård utgjør en priskomite som utdeler Wilsemedaljen. Wilsemedaljen ble i 2021 tildelt Harald Gull-
åsen fra Spydeberg. Han er styreleder Stiftelsen Spydeberg prestegård. 

5.4 Kulturminne 

ØH skal: Delta i arbeidet med registrering, bevaring, og fredning av kulturminner i fylket. (ØH ved-
tekt § 3.6.) Kulturminnedatabasen i Østfold og lokal registrering skal sikres og formidles til nasjonal 
forvaring og bruk. Erfaringsutveksling på lokal kulturminneregistrering på andre nasjonale nettste-
der som Riksantikvarens kulturminnesøk, Nasjonalbiblioteket med flere utprøves. 

Østfold Historielag sitt arbeidsutvalg for kulturminner består av: 
Kari Stumberg Omholt – Østfold Historielag, 
Knut-Johan Rognlien – Moss Historielag, 
Trond Fjeld (970 05 754) – Berg Rokke Asak Historielag. 
Gunnar Hjorthaug - Østfold Historielag 

Utvalgets oppgaver skal være: 
1 Koordinering og oversikt – hva skjer i Østfold.  
2 Nettverk av kontaktpersoner.  
3 Kompetanse og standarder. 
4 Opplæring for deltagelse i nasjonale kartbaser. 
5 Informasjon på ulike plattformer og samlinger/prosjekter 

I 2021 har ØH arbeidet med å få fullført overført Kulturminnekartet i Østfold med bilder og tekster 
til Riksantikvarens databaser (Askeladdden og Kulturminnesøk).  
Kulturminneregistrering på nasjonale landsomfattende plattformer/nettsteder som Riksantikvaren, 
Kulturminnesøk og Nasjonalbiblioteket med flere vil bli viktig for ØH å utprøve. 
Kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no). Her kan bilder, tekster og koordinater legges inn på 
kart. Interesserte kan få passord og bli en registrator på disse. En styrke ved de nasjonale databasene 
er at de oppdateres og vedlikeholdes av sentrale fagmiljøer. Dette er trolig tryggere enn et regionalt 
og kostbart tiltak. Disse nasjonale internettløsningene er kostnadsfrie for kommunene. 
Websiden for ØH har lagt inn eksempler på lokale registreringer på sosiale media. 
 
5.5 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.) 

Søndag 12. september arrangerte Østfold Historielag høstur sammen med Idd og Enningdalen His-
torielag. Tema for turen var flyktningetrafikk under 2. verdenskrig. 65 deltagere fikk prøve deler av ei 
fluktrute sammen med kjente lokale loser. De gode hjelperne var: Rolf  Karlsen, Rolf  Arild Enge-
bretsen, Leif  Bokerød og Per Torgalsbøen. Leif  og Per er direkte etterkommere av grenselosene un-
der krigen. De fleste deltagerne gikk 7 km fra Torgalsbøen i Idd kommune og til Boksjøene. Andre 
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ble transportert inn til Boksjøene og gikk tur inn til plasser hvor losene holdt til. Alle fikk høre flotte 
foredrag fra lokalhistorikere om flyktningtransportene i Haldensdistriktet på en felles kaffestund i 
nydelig høstvær ved Boksjøene. 

5.6 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) 
 
30 deltakere av tillitsvalgte i Østfold Historielag var samlet den 13. november 2021 på Roald Amundsens 
Minde med Borge og Torsnes Historielag som vertskap. 

6. Kurs i lokalhistorisk arbeid 

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

Grunnet koronapandemien har det ikke vært arrangert noe kurs eller seminar i 2021. 

6.4 Kompetanseheving av lokallagsdrift  
Flere lag har begynt å bruke Styreweb. ØH benyttet også i 2021 møte for tillitsvalgte til brukermøte 
for erfaringsutveksling om Styreweb. Enkelte har også kontaktet andre lokallag for å få litt kollegave-
iledning. Styreweb har god brukerservice og mange videofilmer tilgjengelig for opplæring som flere 
har snakket positivt om. 

7. Lokallag og medlemmer  

Østfold Historielag skal god oversikt over tillitsvalgte i Østfold. På Styreweb under tillitsvalgte kan 
en finne navn på tillitsvalgte innen lokallag under ØH. 

Østfold historielag har 31 desember 2021: 23 lokallag som medlemmer. 

Østfold Historielag 28 februar 2022 

Kari Stumberg Omholt Trond Fjeld  Gunnar A. Hjorthaug 

Eva Boehm Svendstad       Mona Friberg
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