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Østfold Historielags årsmøte vel i
havn
Så er Østfold Historielags årsmøte 2017 vel i havn, bokstavelig talt fordi møtet
som fant sted lørdag 22. april var lagt til kysten, dvs. til Amfigrotta på Spjærøy i
Hvaler med Hvaler Kulturvernforening som vertskap og lokal tilrettelegger.
Møtedeltakerne ble ønsket velkommen til øyriket av Paul Henriksen, leder av
Hvaler Kulturvernforening og tidligere ordfører i Hvaler kommune.
Et forslag fra Idd og Enningdalen Historielag om å redusere medlemslagenes
kontingent ble vedtatt med 27 stemmer mot 24 stemmer.

Årsmøtet valgte Bjarne Kjærnes som nytt medlem av lagets styre, mens Thorbjørn
Koch ble gjenvalgt som leder. 51 stemmeberettighede deltok i møtet, der Terje
Kristiansen var dirigent.

Årsmøte i Landslaget for lokalhistorie
Årsmøtet i Landslaget for lokalhistorie ble avviklet i Gjøvik i dagene 5. til 7. mai, for øvrig
i strålende, varmt vær. Møtet fant sted i Strand hotell, der vel 50 delegater fra det
ganske land innfant seg.
På årsmøtet ble lagets leder, Elin Myhre, gjenvalgt for perioden 2017-2019, Mikal Heldal
ble valgt som ny nestleder og Thorbjørn Koch, Østfold Historielag, ble valgt som
varamedlem til styret.

Landsmøtet gjorde vedtak om å heve medlemskontingenten til 18 kroner i 2018 og til 19
kroner i 2019. Minstesatsen på 500 kroner ble vedtatt holdt uendret, likedan
regionlagskontingenten på 3000 kroner.

Utsendinger fra Østfold Historielag var Terje Kristansen, Magnhild Nibe Einan og

Thorbjørn Koch.

Nytt nettforum
På Facebook er gruppen Lokalhistorisk forum opprettet, og er ment som en
digital møteplass for tillitsvalgte og andre med interesse for driften av lokale og
regionale historielag. Her er det fritt fram å utveksle ideer, synspunkter og
erfaringer.

Besøk lokalhistoriewiki.no
lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk
institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket.
Wikien har rundt 1 million besøk i året, og NLI ønsker både at leserne skal møte et
best mulig produkt og at wikien skal fungere som et laboratorium.
Her skal aktive brukere med et mangfold av bakgrunner få eksperimentere og
prøve seg fram. Det skal også være lov å feile uten å bli hengt for det. NLI mener
at alle har noe å lære av alle. Om vi er fagfolk på et område, er vi amatører på
andre.
Wikien har akkurat nå 42 931 artikler og 163 502 bilder. Om du vil bidra med å
skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker!
Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på Nybegynnerbrosjyren eller
hjelpesidene.

GRATIS
Ikke alt her i verden er gratis, men noe er, for eksempel programvarepakken
LibreOffice. Den inneholder alt du trenger – i lagsarbeidet eller privat:
tekstbehandler, regneark, database, presentasjon (som PowerPoint) m.m. og er
en fullgod erstatning for Microsoft Office som du må betale for.
Mange er vant med å bruke Microsofts Word og Excel, og det fine med LibreOffice
er at du kan lese og lagre slike filer, lett som fot i hose. Og som sagt: du kan laste
ned LibreOffice og hele sulamitten er gratis! Med andre ord: et funn for den som
vil spare på slantene. LibreOffice er tilgjenglig for PC-er som bruker Windows,
Linux og Mac.
LibreOffice foreligger på norsk!
Last ned LibreOffice og opplev at selv det som er gratis er av ypperste kvalitet. Og
synes du ikke om programpakken, så kan du jo avinstallere.
Her kan du laste ned LibreOffice – installasjonen går av seg selv!

Gå til nettadressen:
https://www.libreoffice.org/download/download/…
På tampen må nevnes et annen utmerket gratis tilbud, nemlig google docs med
tekstbehandling, regneark og mer til.
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