
 

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo 
 

 

 

 
Leder: Audun Engh, Frøytunveien 5A, 1357Bekkestua  

mobil: 926 22 626, E-post: audun.engh@gmail.com 

Nestleder: Stein Øberg, Damveien 4b,, 0587 Oslo, 
mobil: 932117436, E-post: stein.oberg@gmail.com 

 Kasserer: Grete Lind Planke, Elisenbergvn. 7, 0265 OSLO, alt. Sørbygde 195, 3532 FLÅ. mobil: 920 36 903 

Medlem: Evald Jon Strøm, Michel Nielsensv. 11, 0871, mobil 928 23 665,  

e-post: evald-j@frisurf.no  

Fellesrådets bankgiro: 0539 23 99986 

 

Fellesrådets hjemmeside: http://www.oslohistorie.pair.com 

 

Herved innkalles til Fellesrådsmøte onsdag, den 10. april 2019, kl. 19.00 i 

Festsalen i Ringnes bryggeri, Thorvald Meyersgate 2.  

Kollektiv transport er trikk rute 11, 12, eller 13 til stoppested «Biermannsgate». 

Herfra ser man et skilt på bryggeribygningen mot Toftes gate der det står 

Festsalen. 

Vertskap er Sagene Torshov historielag. 

Hvert historielag kan ihht. vedtektene være representert med en eller to 

personer, men det er ikke noe problem om noe mer enn to personer deltar. 

Lagene bestemmer selv hvem som skal delta. Ved avstemninger under møtet 

har hvert lag én stemme. 

Program: 

1. Leder av Sagene Torshov historielag ønsker velkommen 

2. Formelle poster 

 Valg av møteleder og referent 

 Godkjennelse av dagsorden og innkalling. 

 Godkjennelse av referatet fra Fellesrådsmøtet den 20. november 

2018 - tidligere utsendt 

 Godkjennelse av styrets årsberetning for 2018  

 Godkjennelse av styrets forslag til regnskap for 2018  

 

3. Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie 24. – 26. mai i Alta 

Styret føler behov for å diskutere mulige temaer på landsmøtet. Det tenker 

seg for eks. 1) digitalisering av lagenes tidsskrifter, 2) innsamling av gamle 

fotografier, 3) registrering og vern av historiske ferdselsveier, og 4) 

oppbevaring av lagenes arkiver. 
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4. Valgmøte for valg av representanter til landsmøtet i Landslaget for 

Lokalhistorie. 

De medlemmene i Fellesrådet som også er medlemmer av Landslaget har 

stemmerett. Styret er av den mening at alle lagene har fordel av å være 

medlem. Den største av økonomisk art er at lagene som medlem av en 

landsomfattende organisasjon får momskompensasjon.  

5.    Kaffepause. Vi byr på enkel servering. Det er mulighet for kjøp av øl. 

6.    Tore Hage fra Ringnes vil fortelle om Festsalen og bryggeriets historie  

7.    Arvid Sivertsen fra Sagene Torshov hl tar oss med på en lysbildevandring i    

bydelen. 

8.    Lagene orienterer kort om sitt viktigste prosjekt for tiden, eller planer 

 

 

Vennlig hilsen 

Audun Engh 

(sign) 

 

 


