
Fellesrådet for Historielagene i Oslo 

 

REFERAT FRA FELLESRÅDSMØTE HOS HASLE FRYDENBERG 
 

Tid:  1. april 2014                   

Sted:        Hekkvn.5, 0571 Oslo 

Til stede:     27 personer fra 14 historielag og 2 observatører 

 

1 Velkommen og konstituering 

1) Velkommen ved An Lindstrøm, leder i Hasle og Frydenberg Historielag 

2) Grete Lind Planke, Fellesrådet, valgt  til møteleder.  

3) Ingen bemerkninger til siste møtereferat. 

4) Nytt punkt i sakslisten vedtatt: Orientering fra byantikvaren v/Even Smith Wergeland om 

Plan- og bygningsetatens kommuneplan. (Det viste seg senere at Wergeland ikke fant frem i 

tide til møtelokalet. Hans saksfremstilling vil bli sendt lagene over e-post innen kort tid.)  

 

2 Orientering om Hasle og Frydenberg Historielag  

1) Kristian Pladsen orienterte om Hasle Frydenberg historielag, herunder om den nye Hasle 

boka.  

 

3 Kort gjennomgang av årsregnskap og årsrapport 2013, til godkjennelse. 

1) Gjennomgang av årsrapport ved Hans A Grimelund Kjelsen. Søndre Aker historielag bemerket 

at de var også til stede på det ekstraordinære landsmøtet til Landslaget for lokalhistorie i 

Oslo i november. Med denne bemerkningen ble Ledelsens beretning godkjent.  

2) Gjennomgang av revidert årsregnskap ved Grete Lind Planke. Regnskapets resultat korrigert 

til et overskudd på 954,97 kroner. Regnskapet godkjent.   

 

4 Forslag om vedtektsendringer etter anmodning fra valgkomiteen, og som følge av vedteksendringer 

i Landslaget for lokalhistorie: 

Med bakgrunn i nye vedtekter for Landslaget for lokalhistorie, i tillegg til forslag fra 

valgkomiteen, ble følgende vedtektsendringer behandlet: 

 

1) Pkt. 3: Fellesrådets ledelse har 1 stemme ved stemmegivning på fellesrådsmøter 

2) Pkt. 4: Fellesrådet velger ledelse annet hvert år etter innstilling fra valgkomiteen. 

Forslag fra Groruddalen om å vedtektsfeste at ikke hele styret byttes ut på en gang falt fordi 

det betyr merarbeid for valgkomiteen.  

3) Pkt. 7: Foran landsmøter i Landslaget for lokalhistorie velges delegater som skal representere 

Fellesrådet i samsvar med Landslagets vedtekter.   

Det ble presisert at man fremdeles kan delta på landsmøtet med talerett uten å være 

delegat.   

 

 

Alle endringsforslaget fra styret ble enstemmig vedtatt.  

De nye vedtektene fremlagt på møtet i sin helhet. 



 

5 Spørsmål om arkiv/kontor for historielagene i Oslo, til arkivalia o. a. 

Lars Alldén, Søndre Aker historielag, tok opp spørsmålet om det er mulig å etablere et felleskontor 

for historielagene i Oslo. Bakgrunnen er felles behov for føring av register, kontorutstyr, oppdatering 

av hjemmesider og lagerplass.  Alldén mente man burde undersøke mulighetene for dette i 

samarbeide med Fellesrådets observatører som Byarkivet, Oslo Bys Vel og Fortidsminneforeningen. 

Cecilie Lintoft fra Byarkivet opplyste at de har lagerplass for privatarkiv og tar i mot avsluttede 

arkivserier. Det ble også gjort oppmerksom på at det kan søkes om kulturmidler.     

Det ble vedtatt å nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Lars Alldén, Søndre Aker og Elisabeth 

Solem, Frogner, til videre arbeid med saken.   

 

6 Oslos 700 års jubileum den 31.08.2014. Arrangementer hos Middelalder-Oslo, 

Ladegården/Kulturetaten, siste uke i august.  

1) Anne Wenche Ore, Oslo-Middelalder, orientert om programmet. 

2) Det vil bli avholdt såkalt middelalder uke i Middelalderparken, den 25 – 31 august d.å. 

3)  Fredag 29.8. om ettermiddagen holdes foredrag om jubileet i regi av Middelalder-Oslo. 

4) Lørdag 30.8. holdes foredrag i Ladegården om Oslos hovedstadsfunksjon i regi av 

Kulturetaten. 

5) Søndag 30.8. økumenisk gudstjeneste i St. Hallvard ruinene med biskopen. Ellers 

minnemarkering i Mariakirkeruinene. Om kvelden middelalder bankett på Akershus, med 

Kulturetaten, Gamlebyen Historielag og Oslo-Middelalder som arrangør. 

 

7 Billedbasen Omeka hos Deichmanske og avtale med Fellesrådet.  

Uttalelser fra Østensjø og Grefsen Kjelsås Nydalen 

1) Uttalelse fra Grefsen Kjelsås Nydalen historielag, v/Olle Cederbrand, om den nye billedbasen, 

med tilslutning fra Østensjø, v/Per Ove Dahl. 

a. Billedkvaliteten er blitt betydelig bedre. 

b. Det vil være en base for alle historielagene, med ett felles grensesnitt mot brukerne.  

c. Alle kan redigere alles bilder. Endringer er ikke sporbare. Dette betyr mindre kontroll. 

Det er mulig å gjøre oppdateringer på nettet. 

 

Forslag til vedtak: Historielagene bør formulere et forslag til Deichman om å begrense 

redigeringstilgang, sørge for sporbarhet på endringer, samt at søkefunksjonene endres. Det siste 

gjelder omfanget av autoritetsregister, navn på felles søkefunksjon øverst på siden og 

prioriteringen av visningen av funksjonen for søk i det enkelte historielags base.  

Vedtak: Fellesrådets ledelse knesetter en gruppe som skal arbeide med dette.   

 

8 Nytt og interessant fra historielagene og observatørene: 

Groruddalen fortalte om arrangement 16.mars d.å. på Ellingsrud og valgmannsmøtet der i 

forbindelse med 1814-jubileet.  

Søndre Aker la fram sitt møteprogram og fortalte særlig om 100 års jubileet til Stubljan i 

samarbeid med Oppegård.  

Oslo bys Vel presenterte sin strategiplan:  

a. Vil øke sitt samarbeid med relevante institusjoner og organisasjoner i Oslo, herunder 

historielagene. 



b. Tidsskriftet St. Halvard er 100 år i 2015. Alle utgitte numre blir tilgjengelige på nett.  

c. Oslo by leksikon kommer på nett i 2015 

d. Utreder ordning der medlemmer i historielagene kan melde seg inn i Oslo Byes Vel 

mot kontingentrabatt. 

 

Oslo byarkiv: 

e. Åpen lesesal, særlig for slektsforskning, tirsdag, onsdag og torsdag. 

f. Torsdag kl. 15.00. Veiledning i nettsøking med DIS, Datainnsamling i slektsforskning. 

g. Formiddagsseminar tre torsdager i semestret. Informasjon på nettsidene.    

h. Orientering om program for markering av 1814. 

i. Orientering om oppbevaring i by arkivet. By arkivet har fylkeskoordinerende 

funksjon. Arbeider med å kartlegge, samle og gjøre tilgjengelig privatarkiv i Norge. 

Støttet av Kulturrådet.  

j. Navnsettingsprosjektet i Bjørvika legges ut til høring. Historielagenes synspunkter er 

velkomne.  

  

9 Stiftelsen Oslo Museum. Nye representanter fra Fellesrådet 

Meddelt at Fellesrådets representanter i Stiftelsen Oslo Museum vil være Anne Fikkan, Fellesrådet, 

med Elisabeth Solem, Frogner, som varamedlem.  

 

10 Neste møte hos Bekkelaghøgda lokalhistoriske forening, tirsdag den 28.oktober 2014, kl.1900 i 

Bekkelagshuset, Kongsvn.50, 1177 Oslo. 

 

Oslo, den 8. april 2014 

 

Inger Marie Kaldestad, Hasle Frydenberg 

Kjell Ivar Skjerdingstad, Hasle Frydenberg 

Hans A. Grimelund-Kjelsen, Fellesrådet  

 

referenter  

 

 


