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NYHETSBREVET
Vi slår et slag for lokalhistorisk litteratur
Mange av Østfold Historielags medlemslag utgir jevnlig tidsskrifter og årbøker, alle med et
vell av interessant lokalhistorisk innhold. Noen av dem er omfangsrike og påkostet, andre er
mer beskjedne i såvel form som innhold.
Noen lag distribuerer lagets publikasjon(er) gratis til medlemmene, andre lag satser på salg til
medlemmer og andre interesserte.
Men uten en samlet og lett tilgjengelig oversikt kan det være – om ikke vanskelig, så iallfall en smule
tidkrevende å Binne fram i den lokalhistoriske Bloraen: hvem utgir hva?
Forhåpentlig vil det være en stor fordel både interesserte og lagene om det forelå en slik samlet
oversikt på Østfold Historielags hjemmeside.
Hva utgir ditt lag? Send e-post med informasjon om publikasjonens navn, utgivelsesfrekvens og
eventuell pris.

Lite ettertraktet tjeneste nedlegges
Østfold Historielag har i lang tid tilbudt medlemslagene å oppdatere lagenes medlemsregistre og etter
bestilling produsere adresse-etiketter.
Men bare åtte av lagets 24 medlemslag har regelmessig brukt tjenesten som tid- og ressurskrevende,
og åpenbart lite ettertraktet.
Styret i Østfold Historielag har følgelig besluttet å nedlegge tjenesten umiddelbart. Styret kan – om det
trengs og i en viss utstrekning – bidra med tidligere ajourførte medlemslister for de åtte lagene.

Få 6lere deltakere på ut6lukter!
Hvert år arrangerer Blere av Østfold Historielags medlemslag dagsturer/utBlukter til kjente og ukjente
steder og områder. Men det kan i blant knipe med oppslutningen – som kan bli bedre om disse
utBluktene gjøres kjent også for andre lags medlemmer.
Østfold Historielag oppfordrer derfor medlemslag til å gi melding om planlagte utBlukter, de vil i tilfelle
bli publisert på Østfold Historielags hjemmeside og facebookside. Østfold Historielag er for øvrig
åpen for forslag om felles arrangementer.
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Foreslå kandidater til tillitsverv i Østfold Historielag!
Av de komitéer som velges på Østfold Historielags årsmøter er valgkomitéen i særklasse avgjørende
for lagets fremtid. Komitéen skal med lys og lykte Binne fram til egnede og villige kandidater til lagets
styre og lagets faste komiteer og fremme forslag for årsmøtet.
I år står valgkomitéen foran en ny utfordring, fordi lagets årsmøte 2016 endret vedtektene forsåvidt
angår styret, således: «Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og øvrige styremedlemmer. »
Valgkomiteen skal med andre ord Binne fram til kandidater til navngitte, konkrete styreverv.
Østfold Historielag vil sterkt oppfordre medlemslagene til å kontakte valgkomiteen og foreslå
kandidater til lagets styre og lagets øvrige faste komitéer; kilderegistreringskomité,
ættehistoriekomité, kulturminnekomité, redaksjonskomitéer for lagets publikasjoner — Runar og
WiwaR.
På Østfold Historielags hjemmeside Binner du protokollen fra lagets årsmøte 2016, der medlemmer av
styret og lagets komiteer gjengis.
På lagets årsmøte i 2016 ble følgende valgkomite valgt : Leder: Aimar Sørensen, Rygge, gjenstår, 1 år,
Valter Bakkene, Askim, gjenstår, 2 år Ola L. Larsen, Onsøy, ny, 3 år.

Dagssamling for Østfold Historielags styre
Østfold Historielags styre samlet seg lørdag 21. januar 2017 i Grendestua, Ertevannveien 4, 1890
Rakkestad, til en dagssamling, der forestående og fremtige oppgaver for laget ble drøftet på bredt og
fritt grunnlag.
o0o
Hold dine lagsmedlemmer oppdatert – send Nyhetsbrevet videre!

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