
 

 

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 

e-post.grete.lind.planke@gmail.com 

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

e-post: evald.jon@gmail.com  

Fellesrådets bankgiro: 0539 23 99986 

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

 

Herved innkalles til Fellesrådsmøte tirsdag, den 12. november 2019, kl. 18.00 i Byarkivet, Maridalsveien 3, 

0878 Oslo. Det vises til varsel utsendt den 8. mai 2019. 

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. Byarkivet v/seksjonsleder Øystein Eike ønsker velkommen 

2. Orientering om og omvisning i arkivet 

3. Formelle poster 

 Valg av møteleder og referent 

 Godkjennelse av dagsorden og innkalling. 

 Godkjennelse av referatet fra Fellesrådsmøtet den 10. april 2019 - tidligere utsendt 

 Endring av vedtektene 

Frivillighetsregisteret krever at det i vedtektene skal foreligge regler om oppløsning. Styret 

foreslår at det innføres et nytt pkt. 5 i vedtektenes og ny nummerering av de etterfølgende 

punktene. Forslaget lyder slik:  

"Ved oppløsning av laget fordeles de resterende midler relativt etter medlemsinnbetalingen: for lag 

med inntil 300 medlemmer: 1 del; for lag med over 300 medlemmer 2 deler." 

 Valg av styre. Valgkomiteens innstilling vedlegges. Revisor Edner har sagt seg villig til å 

fortsette. 

4. Kaffepause. Det bys på enkel servering.  

5. Historielagenes arkiver v/fagansvarlig for privatarkiv Kirsti Gullowsen og fotoarkivar Caroline Juterud 

6. Orienteringer / diskusjoner 

 Landsmøtet 

 Landslagets 100 års jubileum 2020 

 Avlevering av lagenes publikasjoner/digitalisering 

 Fotosamlingene 

 Ferdselsveiprosjektet 

 Kontakten med Nasjonalbiblioteket 

 Hjemmesiden 

 Oslo kommunes frivillighetskonferanse 

 

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

7. Neste Fellesrådsmøte. Hvilket historielag inviterer 

Vennlig hilsen 

Audun Engh 


