
Protokoll	
Østfold	Historielags	årsmøte		2022-den	26.	mars	

på	Gamle	Prestebakke	Kornsjø	

Årsmøtet ble avviklet i samsvar med lagets vedtekter § 4.  
37 stemmeberettigede var tilstede fra 16 lokale historielag. 

Sak 1  Konstituering 
a)  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Vedtak  godkjennes  

b) Valg av møteleder 
 Vedtak  Asbjørn Hjorthaug Hobøl h.l 

c) Valg av protokollfører 
 Vedtak  Gunnar Hjorthaug Hobøl h.l 

d)  Valg av to til å underskrive protokollen 
 Vedtak  Henning Pytterud  og Valter Bakkene fra Askim h.l 

e)  Valg av tellekorps 
 Vedtak  Morten Haga Tune h.l 

f) Forretningsorden 
 Vedtak  Som foreslått i vedlegg 1 

Sak 2  Styrets årsberetning       vedlegg 2 
Styrets årsberetning fremlagt av sekretær. 

Styrets innstilling Årsberetningen for 2021 godkjennes 

Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av styret 

Sak 3  Regnskap 2021 med revisjonsberetning    vedlegg 3 a, b, c  

Østfold Historielag bruker regnskapsprogrammet i StyreWeb. 
Årsregnskapet i ØH er gjort opp med et resultat på kr 70 225,78. Summen plusses på vår egen-
kapital.  Østfold Historielags egenkapital er dermed kr 754 255,23.  
Regnskapet er revidert og funnet i orden – se vedlegg 3 c.  

Styrets innstilling Regnskapet for 2021 godkjennes  

Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av styret 

Sak 4  Årsplan 2022       vedlegg 4  



Årsplan 2022 er satt opp med tre hovedpunkter:  
1) Administrasjon og drift,  2) Lagets publikasjoner/media, 3) Annen utadrettet lagsdrift.   
ØHs årsplan er satt opp med referanse til vedtektene.  

Styrets innstilling Årsplan 2022  legges til grunn for styrets arbeid. 
Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av styret 

Sak 5  Kontingent for 2022 
Årsmøtet i 2017 vedtok ny kontingent: et fast grunnbeløp på kr 1000 for hvert lokallg, samt en 
variabel kontingent på kr 5 pr medlem.  

Styret fremmer ingen endring i lokallagenes kontingent. 

Styrets innstilling Kontingenten holdes uendret.  
Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av styret 

Sak 6  Budsjett 2022         vedlegg 5 
Budsjettforslaget legges fram med kr 324000 i inntekter og kr 349000 i kostnader. 
  
Styrets innstilling Budsjett 2022  vedtas som retningsgivende for  
   styrets arbeid 
Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av styret 

Sak 7  Vedtektene §4 pkt 10       vedlegg 6  
Styret ser ikke lenger noe behov for å fortsette med egen valgt kasserer som stillingsfunksjon for 
en av styrets medlemmer. Jfr §4 i vedtektene. StyreWeb har vist seg å gi god oppdatert oversikt og 
et godt styringsverktøy for ØH. Styret har inngått avtale om regnskapstjenester hos StyreWeb fra 
regnskapsåret 2023 fra 1. januar. Se vedlegg 6 med forslag fra styret av 28.2.2022. 

Styret foreslår å endre § 4 pkt 10 slik at valg på årsmøtet av egen kassererfunksjon faller bort. 
Pkt 11. Øsfold Historielag sine gjeldende vedtekter inneholder ikke noe om at årsmøte velger re-
visorer. Dette er foreslått tatt inn i vedtektene under §4 pkt 11. 
I møtet fremkom ønske om en språklig korrigering under §11 det andre og tredje kulepunkt.  
Ordene «går ut» var ønsket erstattet med «er på valg». 

Styrets innstilling Endring av § 4 Årsmøte, pkt 10 og pkt 11 til ny ordlyd i samsvar med end-
ringsforslag fra ØH sitt styre av 28.02.2022 godkjennes. 
 
Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av styret med den språklige korrigering av §11 
som fremkom i møtet. 

sak 8 Innkomne forslag 
Lagets vedtekter § 4: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 4 
uker før årsmøtet.  

Styret har ikke mottatt noen forslag.  



sak 9 Valg                    vedlegg 7 
Valgkomiteens leder John Egil Grimstad fremla komiteens innstilling. 

Vedtak:   Enstemmig. Som foreslått av valgkomiteen 

Vedtaket innebar at følgende ble valgt:  

1) Leder for 1 år gjenvalg. Kari Hanna Stumberg Omholt, Idd og Enningdalen h.l. til 2023.  
2) Nestleder for 1 år. Ny. Ulf  Kolstad Askim h.l. til 2023. 
3) Sekretær for 2 år, gjenvalg. Gunnar Hjorthaug, Hobøl h.l. til 2024. 
4) 1. varam gjenvelges til styret for 1 år. Jarle Heed, Idd og Enningdalen h.l til 2023  
5) 2. varamedl. gjenvelges for 1 år. Gunnleif  Grannes, Rygge h.l. til 2023  
6) 3. varamedl. gjenvelges til styret for 1 år. Brit Haugbro, Hobøl h.l til 2023  
7) Red.komite, medl. Wiwar. Trond Svandal Fredrikstad h.l Gjenvalgt for 2 år til 2024  
8) Red.komite, medl. Wiwar, Erling Bakken Tune h.l. Ny. Valgt for 2 år  til 2024 
9) Valgkomite, medl. Dag Mysen, Eidsberg h.l. h.l. Ny.Velges for 3 år til 2025  

Valgkomiteens innstilling:  

 
 



Fortjent takk 
Styreleder    Kari Hanna Stumberg Omholt  takket: 
Jens Bakke som har vært medlem av redaksjonskomiteen Wiwar i mange år. 
Møteleder Asbjørn Hjorthaug og vertsskapets leder Svein Norheim m/mannskap i 
Idd og Enningdalen h.l for godt vertskap.  
Årsmøtet fikk ved sin oppstart en interessant velkomsthilsen og lokalhistorisk orientering ved 
Svein Norheim. 
Før leder lukket årsmøtet ble neste årsmøte fastsatt til 25 mars 2023.  
Eidsberg Historielag er da vertskap for Østfold Historielag sitt årsmøte for 2023. 

Etter årsmøtet ble bokpriser 2021 delt ut 

Det ble delt ut tre bokpriser, en pris innen hver av kategoriene lokalhistorie, slektshistorie og år-
bøker. Prisen for beste årbok er på kr 3 000, de to andre prisene er på 5 000 kr. 
Bokkomiteen har fire medlemmer: Brit Haugbro, Grethe Tennefoss, Bjørg Eva Gjærdingen og 
Oddvar Aasen som sammen med styreleder Kari Hanna Stumberg Omholt sto for prisutdelin-
gen. 

Prisvinnerne fikk i tilleggg til pris, blomster og diplom. 

Lokalhistorie: 
Rådehistorie Fra Hauka, Lundebyfjella, Henæstangen og Burumøya  
av Eigill Tangen 

Slektshistorie: 
Mormor og jeg av Marit Øgar Aasbrenn  

Årbok: 
Mindre Alv Lokalhistorie fra Fredrikstad Årbok XIX Fredrikstad museum 

Østfold Historielag  

26.03.2022 

Gunnar Hjorthaug, protokollfører   Asbjørn Hjorthaug, møteleder 
(Sign)       (Sign) 

Undertegning av protokoll: 

Henning Pytterud     Valter Bakkene 
(Sign)       (Sign) 



28. mar. 2022 kl. 13:31  
skrev henning.pytterud@gmail.com: 
Lest og godtatt. 

Mvh 

Henning 

28. mar. 2022 kl. 09:49 skrev Valter N. Bakkene <leder@askimmuseum.no>: 

Hei Gunnar ! 
Jeg har lest gjennom referatet og funnet det riktig i henhold til notater jeg gjor-
de under møtet, og godkjenner herved innholdet. 
Jeg har bare en liten bemerkning til oversikten over styremedlemmer og tillits-
valgte som er satt opp etter valgresultatet på nest siste side. 
Der står det som en overskrift: «Valgkomiteens innstilling» 
Jeg mener at det bør tas med at dette er valgkomiteens innstilling som ble «Ved-
tatt» på årsmøtet. 
  
Han en fin dag ! 
Mvh 
Valter 

Hei Valter.
Takk for tilbakemelding med godkjenning av protokollen.
 
Sak 9 Valg har som du så ordlyden:

"Vedtak: Enstemmig. Som foreslått av valgkomiteen"

Valgkomiteens innstilling er fremlagt i forkant av vedtaket i vedlegg 7.

Det er denne innstillingen som er kopiert nedenfor vedtaket. Dette skulle være til-
strekkelig.

Med vennlig hilsen
Gunnar


