
REFERAT FRA UTVALGT GRUPPE I FELLESRÅDET I OSLO 
 

 
Tid:  Fredag, den 15.oktober 2010, kl. 0930 

Sted:  Nordberg hovedgård, Nordre Aker 

 

Til stede: Tom S. Vadholm, Ullern 

Finn B. Bendixen, Vinderen 

Finn Holden, Vinderen 

Hans A. Grimelund Kjelsen, Fellesrådet 

 

 

 

LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE 

ORGANISERING OG KONTINGENTSATS 
 

Gruppen ble enig om en saksbehandling som vil lede til forslag fra Fellesrådet om ny 

organisasjonsstruktur og ny kontingentberegning overfor Landslaget for lokalhistorie. 

 

1. Besluttet at gruppen ble utvidet med deltakelse fra Finn Holden, fordi forslag om ny 

kontingent i Landslaget opprinnelig ble fremmet av Vinderen Historielag. 

2. Brev av 21.9. og 22.9.10 fra Landslaget til Fellesrådet ble drøftet nærmere. 

3. Besluttet at gruppen vil innstille på en ny organisasjonsstruktur overfor Landslaget. 

Selv om landslaget allerede i dag er organisert i tre ledd, med et fylkesledd som 

bindeledd mellom det enkelte lokalhistoriske lag og Landslagets styre, er det ønskelig 

at det på landsmøter er fylkesleddet som har stemmeretten for sitt område etter en 

fastsatt skala i forhold til antall lag og medlemmer, men som vi ikke finner det riktig å 

presisere nærmere på nåværende tidspunkt. Generelt forslag om dette fremføres på 

fellesrådsmøtet den 26 ds., og med tilslutning fra Fellesrådet vil synspunktet bli 

videreført til Landslaget.  

4. Gruppen ønsker ny kontingentberegning for medlemmene i Landslaget. Vil fremme 

forslag om en tilbakeføring til det tidligere system med runde beløp for grupper av 

historielag etter antall medlemmer. Vi ønsker i tillegg en øvre og nedre 

kontingentgrense for alle historielag uten å foreslå bestemte beløp i denne omgang. 

Innhente Fellesrådets godkjennelse til dette.  

5. Gruppen vil be om forlengelse av sitt mandat til neste år, herunder be om fullmakt til å 

utarbeide brev og detaljert forslag til Landslaget, i januar 2011. 

6. Aksept for at historielag som ikke betaler kontingent til Landslaget i år, kan risikere å 

miste medlemskapet sitt der til neste år. Det vil være aktuelt å søke gjeninnmelding 

hvis kontingentsatsene blir endret på landsmøte i 2011. 

 

Nordre Aker, 15.10.10 

Hans A Grimelund Kjelsen 
Referent 


