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NYHETSBREVET
Utmeldt av merverdiregisteret
Østfold Historielag er fra 18.10.16 utmeldt av merverdiregisteret, noe som innebærer at
tjenester laget hittil har utført for medlemslagene mot betaling, heretter ikke tillegges
merverdiavgift (mva).

Dagssamling for Østfold Historielags styre
Østfold Historielags styre vil lørdag 21. januar 2017 tre sammen i en dagssamling, der ulike sider
ved lagets virksomhet vil bli bredt drøftet. Aktuelle saker er driften av lagets kontor, ulike rutiner,
oppgavefordeling, kontakten med medlemslagene, økonomi m.m. Møtestedet er peisestua,
Grendehuset, Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad.
Du har kan hende synspunkter hva styret bør drøfte ved denne anledning? Kanskje har du
konkrete forslag? Send dem pr e-post til post@ostfoldhistorielag.org

Kompensasjon for merverdiavgiften
Ved å være medlem av Østfold Historielag, som er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie, kan ditt
lag enkelt søke om kompensasjon for merverdiavgift. I 2016 var fristen for å søke 1. september,
og i disse dager foreligger kompensasjonsbesløpene.
Mest mottar Idd og Eningdalen Historielag, etterfulgt av Rygge Museum og Historielag og Askim
Historielag. Nedenfor gjengir vi de tildelte beløp i henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynet
kunngjøring og med forbehold om mulige feil.
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Rolvøy Historielag reetablert
Rolvsøy Historielag er reetablert med Jon Erik Kristiansen som leder, ifølge oppsett på Facebook.

Utmeldelse
Fredrikstad Historielag har meldt seg ut av Østfold Historielag, og oppgir at det skjer bl.a. av
økonomiske årsaker. Laget forblir imidlertid tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

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.

Rettelse
Det ble beklagelig vis litt surr i gjengivelsen av tidligere årsmøtesteder for Østfold Historielag i
forrige utgave av Nyhetsbrevet. Det skulle ha stått «I de senere årene er lagets årsmøter bl.a. blitt
avviklet (i alfabetisk rekkefølge) i Halden, Moss, Onsøy, Rakkestad Rømskog, Sarpsborg (Tune) og
Trøgstad.»

Hold dine lagsmedlemmer oppdatert – send Nyhetsbrevet videre!

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