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NYHETSBREVET
Nyhetsbrevet erstatter Meldingsbladet
Østfold Historielags styre har besluttet at meldingsbladet i den form det hittil har
utkommet skal opphøre av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker, og erstattes av en
digitalt nyhetsbrev. Produksjonen av meldingsbladet er også tidkrevende, idet innholdet i
form av notiser og artikler skal skaffes til veie og tilrettelegges for grafisk produksjon, korrektur
skal leses og sist, men ikke minst utsendelsen skal skje enten via Posten eller som pdf-fil til epostadresser som dessverre ofte ikke er oppdaterte.
Da meldingsbladet i sin tid ble introdusert var kommunikasjonsmulighetene var helt annerledes
og begrenset. Med dagens digitale muligheter kan lagets medlemmer nås via hjemmeside,
facebookside og e-post — nær kostnadsfritt og umiddelbart. Innsparingen vil bli brukt til beste for
medlemslagene og det enkelte medlem.
Nyhetsbrevet du nå leser første utgave av erstatter Østfold Historielags meldingsblad og innebærer
en årlig besparelse på mange tusen kroner årlig og kan foreligge langt oftere med mer aktuelt
innhold enn meldingsbladets to årlige utgaver.
Hver utgave vil være på inntil 2 sider, fordi undersøkelser viser at av en foreliggende tekst leser to
av ti 80 prosent av innholdet, mens 2 av ti leser 80 prosent av innholdet. (Paretos 80/20 lov)

Nytt utseende for Østfold
Historielags hjemmeside
Ved årsskiftet forelå Østfold Historielags hjemmeside i ny
form, der det tas hensyn til den digitale endring som har
funnet sted siden hjemmesiden ble introdusert i 2007.
Innholdet blir noe mer statisk enn hittil, idet den løpende
nyhetsoppdatering vil skje på lagets facebookside, der mange
nås, både i og utenfor lagets rekker, og hvor man samtidig
oppnår rask toveis kommunikasjon.
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Østfold Historielags årsmøte
Østfold Historielags årsmøte 2017 er av styret besluttet lagt til lørdag 22. april. Møtested kunngjøres, så
snart det er fastsatt.
I de senere årene er årsmøtet blitt lagt til den siste lørdagen i april, men er flyttet fram en uke fordi det er
grunn til å tro at lørdag 29. april vil mange benytte som langhelg, idet påfølgende mandag er 1.mai - altså
fridag for folk flest. De siste årene er lagets årsmøter blitt avviklet i Rømskog, Halden, Onsøy, Moss,
Rakkestad og Moss.

Landslaget for lokalhistories årsmøte
Landslaget for lokalhistorie har besluttet å avholde lagets årsmøte 2017 i dagene 5.-7. mai i Gjøvik med
Gjøvik Historielag og Toten økomuseum som lokale vertslag. Det arbeides med gode innspill på
ekskursjoner og faglige seminarer, melder landslaget.
Ut fra medlemstallet har Østfold Historielag de siste årene hatt adgang til å delta med inntil seks
utsendinger, som forutsettes valgt på lagets årsmøte.

Husk medlemskontingenten
Styret i Østfold Historielag ber medlemslagene snarest sende inn sitt medlemsantall pr. 31.12 2016, det vil
bli lagt til grunn for beregning av lagenes medlemskontingent. Oppgi antallet medlemmer i melding til
post@ostfoldhistorielag.org.

Din mening er viktig
Kommentarer, synspunkter, forslag?
Send dem til post@ostfoldhistorielag og takk på forhånd!
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