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NYHETSBREVET
Alle utgaver av Nyhetsbrevet fra Østfold Historielag kan du lese på nettstedet
nyhetsbrevet.weebly.com.

Askim Historielag snur alle steiner
Askim Historielag snur alle steiner, for å finne ut og klarlegge mest mulig om driften av
laget: hva gjør vi, hva bør vi gjøre, hva vil og kan vi gjøre? En strategi- og handlingsplan
ført i pennen av lagets sekretær Terje Kristiansen er utarbeidet, og den vil etterhvert bli lagt
fram på lagets kommende årsmøte.

Tid for e-postdugnad
Effektiv kommunikasjon med medlemmene er alfa og omega i alt lagsarbeid. Det skjer
lettest, raskest og billigst via e-post. Innhenting av og vedlikehold av e-postadresser bør
derfor gis høy prioritet i lagsarbeidet.
Oppgaven er tredelt:
a. innhent og ajourfør e-postadresser fra medlemmene.
b. Hjelp medlemmer som har PC, men ikke e-postadresse med å opprette og
bruke e-postadresse.
c. Notér medlemmer uten PC og gi dem utskrift av e-postene.

TIPS! En «evig» og sikker e-postadresse
Alle som har registrert seg hos digipost.no tildeles en permanent e-postadresse som
følgelig kan brukes til å motta og sende e-post.
I tillegg til å motta/sende e-post til offentlige instanser, kan du også sende og motta e-post
gratis fra privatpersoner som har registrert seg i Digipost, en tjeneste Posten tilbyr. Det er
for øvrig Regjeringens ambisjon er at all offentlig post skal sendes digitalt i fremtiden, og at
alle innbyggere skal ha en digital postkasse. Med andre ord: logg deg inn på digipost.no ,
opprett konto og få en sikker, enkel og evigvarende e-postkonto! Du betjener din e-post
hos digipost.no med hvilken som helst nettleser.
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Spørsmål og svar
Spørsmål: Hvorfor sendes ikke Nyhetsbrevet ut pr e-post?
Svar: Grunnen er enkel, det er forgjeves forsøkt. Østfold Historielag sendte de første
utgavene til lederne av medlemslagene med anmodning om å sende dem videre til
medlemmene. Det ble dessverre ingen suksess, såvidt erfares var det få lagledere som så
seg i stand til å etterkomme anmodningen. Ved å publisere Nyhetsbrevet på nettstedet
nyhetsbrevet.weebly.com unngås distribusjonsvanskene og alle interesserte kan når som
helst lese Nyhetsbrevet. På Østfold Historielags hjemmeside og facebook-side er det satt
inn lenk til Nyhetsbrevet.
Spørsmål: Hvorfor er ikke lagets kontor åpent som på tirsdager?
Svar: Det henger sammen med at lagets styre har lagt om driften og ikke lenger har gasjert
kontorsekretær. Nå vil kontoret være betjent av et styremedlem etter forutgående avtale.
Spørsmål: Hvorfor er utgivelsen av meldingsbladet opphørt ?
Svar: Det fremgikk av 1. utgave av Nyhetsbrevet, der det het: 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.
Ombrekking, trykk og distribusjon av én utgave av meldingsbladet i 2016 beløp seg til ca
20.000 kroner.

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