
 

 

                                                   

Til Fellesrådet for historielagene i Oslo    21. september 2010 

 

Landslaget for Lokalhistorie har i løpet av det siste året mottatt en rekke henvendelser vedr. 

endringer i våre lover og kontingentsatser som ble vedtatt på sist landsmøte. Det er særlig to 

forhold som har engasjert medlemslagene: 

 

1) Økning av kontingent – sammenholdt med hvilke tilbud LLH yter.  

Det sentrale ledd i Landslaget har i dag en meget svak økonomi som setter sterke 

begrensninger på aktivitet. Både for 2009 og 2010 er det underskudd på driften, men styret 

har sett dette som nødvendig for å holde et forsvarlig nivå. Dagens servicenivå overfor 

medlemslag kan derfor ikke økes ytterligere uten en vesentlig styrking av økonomien. Det 

arbeides kontinuerlig for å øke statsstøtten, men en viss økning i medlemskontingenten er 

ikke til å unngå. Et bidrag på kr. 10 pr. medlem er likevel langt under øvrige landsdekkende 

organisasjoner. 

Oppgavene for det sentrale ledd vil gå fram av vedtatte måldokumenter og vil bli iverksatt 

etter hvert som ressursene tillater dette. Fra styrets side vil vi likevel framheve følgende 

prioriteringer: 

 Sterk økning i reisevirksomhet og besøk fra sekretariat og landsstyre 

 Økning av stillingen som generalsekretær til 100 % 

 Økning i kurs- og seminartilbud 

 Styrking av ordningen med prosjektstøtte til medlemslagene 

 Organisering av regional-/distriktslag 

2) Svakheter i den organisatoriske oppbygging.  

Distrikts-/regionallag har tidligere ikke vært vedtektsfestet i våre lover, men kom inn ved de 

siste endringer vedtatt på landsmøtet. Flere distriktslag har påpekt at leddet ikke har fått 

tilstrekkelig posisjon, f eks burde valg av utsendinger til landsmøtet skjedd på dette nivå. På 

denne måten kunne landsmøtene både fått større oppslutning og en mer geografisk spredd 

representasjon. 

Styret viser til at forslag om gjennomgående representasjon har vært oppe på de fleste 

landsmøter det siste tiår, men er hver gang blitt avvist. En av Landslagets målsettinger er bl a 

å etablere regional-/distriktslag hvor dette ikke finnes. Som nevnt har dette arbeidet høy 

prioritet, men er selvsagt avhengig av lokal vilje og deltakelse. Styret vil i denne sammenheng 

fremme forslag til neste landsmøte om lovendringer som kan styrke det regionale ledd. 

 

Diskusjonen som nå har oppstått i medlemslagene omkring disse emner ser styret på som 

svært positivt. Landslaget står nå ved en skillevei hvor valget enten er å utvikle 

organisasjonen til en slagkraftig aktør for historielagsbevegelsen i Norge eller at det i verste 

fall kan bli redaksjon for et par lokalhistoriske tidsskrift. Vi ønsker i denne situasjon flere 

innspill fra medlemslagene hvor disse problemstillingene tas opp. 
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