Fellesrådet for Historielagene i Oslo
REFERAT FRA FELLESRÅDSMØTE HOS BEKKELAGHSHØGDA
Tid:
Sted:
Til stede:

28. Oktober 2014
Bekkelagshuset, Kongsveien 52
13 historielag, 2 observatører, i alt 35 personer

1. Velkommen og konstituering.
Hans A Grimelund Kjelsen ble valgt til møteleder, Dag Jørgensen til referent. Det var ingen
bemerkninger til siste møtereferat hos Hasle Frydenberg historielag. Dagsorden godkjent.

2. Orientering om Bekkelagshøgda og deres kulturhistorie, v/leder Dag Jarnøy.
Dag Aril Jarnøy, leder i Bekkelagshøgdas lokalhistoriske forening, fortalte historien om foreningen,
samt en gjennomgang av strøkets kulturhistorie med bilder og kart.

3. Oslos 700 års jubileum - 31.8.2014.
Tidligere justisminister Odd Einar Dørum, nyvalgt leder av Middelalder-Oslo, orienterte om jubileet
siste uke i august, og som foregikk i samarbeid med foreningen og Oslo kommune. Dørum orienterte
om den historiske bakgrunn og fremtidig markering. På et eget faghistorisk møte den 30.8. var selve
hovedstadsbetegnelsen til behandling. Kommunens markering av dagen er en historisk milepel i seg
selv. Dørum orienterte også om de øvrige middelalder markeringene.

4. Regnskap for historielag.
Kari Karlsrud, Beckman Lundevall AS, orienterte om dette firmaets regnskapsførsel for foreninger.
Deres kontingentpakke inneholder;







Fakturering av alle medlemmer (automatisk bokført på kundekonto og mot inntekt
medlemskontingent) og innhenting av OCR innbetalinger fra bank (automatisk bokført mot
kundekonto og inn bank), samt bokføre noen manuelle innbetalinger (de som ikke har benyttet
KID).
Fakturaer sendes ut pr e-post til medlemmene basert på tilsendte medlemslister med navn, adresse
og e-postadresse, samt kontingentens beløp. De som ikke har e-post, sendes pr post (20-30%).
For et gjennomsnitts lag med 350 medlemmer vil vårt honorar utgjøre fra kr 5-6.500,- for
kontingentpakken.
E-post fra DnB om priser for OCR-avtale er videresendt i egen e-post, hvor bankens priser
fremkommer.
For å opprette konto i DnB, må laget ha organisasjonsnummer, d. v. s. registrering i
Enhetsregisteret i Brønnøysund. Firmaet kan bistå med dette dersom ønskelig for kr 790,-.

Det kan også tilbys regnskap og forretningsførsel. Bokføring av for eksempel 50 bilag årlig vil koste ca.
kr 4-5.000,- avhengig av om bilagene er ryddig levert mv. Betaling av regninger og annen
forretningsførsel har en timepris på kr 715,- (fakturert kun for de minutter som brukes pr gang). Mer
informasjon finnes på www.blrevisjon.no
Kari Walstad Dahl, Grefsen Kjelsås Nydalen, redegjorde for lagets bruk av regnskapsprogrammet
AlphaReg. post@alphareg.no som de har hatt gode erfaringer med gjennom noen år. Det er særlig
utviklet for foreninger og organisasjoner med behov for et relativt enkelt regnskap/medlemsregister.
Hun mente det ikke skulle være vanskelig å sette seg inn i bruken selv uten økonomisk ekspertise, selv
om dette naturligvis alltid vil være en fordel. Hovedpunktene er;




Systemet består av Regnskap, Medlemsregistrering og Faktura .
Regnskapet er meget enkelt. Man lager en kontoplan og fordeler kostnadene på respektive konto.
Det er enkelt å bruke, feilposteringer er lette å rette opp.
Medlemsregisteret er oversiktlig, brukes til å skrive ut kontingenter, og adresselister/adresselapper
for utsendelse av blader og brev.






Innbetalingen skjer i regnskapet og kan overføres direkte til medlemsregisteret, slik at vi til enhver
tid kan se status på medlemmene. Purringer skrives også ut fra medlemsregisteret, og innbetalingen
oppdateres via regnskapet.
Fakturasystemet brukes når vi selger noe, eks. annonser i bladene våre. Det kan overføres direkte
til.
Rapporter finnes det utallige av, herunder Ikke betalte medlemmer, Utmeldte medlemmer, Resultat
pr. mnd. Balanse, Årsavslutning.
Vi bruker medlemsnummer som Kid kode på våre kontingenter/purringer, og det blir hentet inn
som en OCR-fil fra banken rett inn i regnskapet. Deretter henter medlemsregisteret det opp, og
registeret er oppdatert. Bankkontoen må være registrert på historielaget. Laget må dessuten være
registrert i Brønnøysund (for å få OCRl). Er laget lite, kan innbetalingene registreres manuelt.

5. Siste om billedbasen OMEKA fra Deichmanske.
Leder informerte kort om det pågående arbeidet. Deichmanske og Kulturetaten har advisert de vil
komme tilbake til spørsmålet om egen avtale med Fellesrådet.

6. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.
Orientering fra de enkelte lag eller observatører som har noe nytt å berette.
Aker Sogneselskap:
Sollid Akergårdene trykkes i nytt faksimileopplag med et innstikk med endringer. Siste års eierrekker
inngår ikke. Boken selges for kr. 500, men historielagene får kjøpe den for kr. 300. Finansiering
mangler fortsatt til det planlagte større verket om Akersgårder og Akers historie.
Østensjø historielag:
Laget har arrangert tur til Sarabråten. Medlemsbladet ”Rundt vannet” ble delt ut. Historielaget har en
stor billedsamling som de arbeider sammen med Deichman for å gjøre tilgjengelig. I dette arbeidet er
det en fordel å samarbeide med andre historielag.
Ullern historielag:
Laget utgir Fra bygd til by. Den siste boken, Året 1814, er på 256 sider. Det er også sendt bidrag til
Lokalhistorisk Magasin om arbeidet med 1814. Dette er også publisert på internett.
Kampen historielag:
Årets kalender for Kampen foreligger snart. Laget bruker Styreweb til sitt regnskap. 70% av
medlemsmassen mottar e-post nå når de skal informeres. Dette er meget økonomisk besparende. Laget
orienterte om at det er nedlagt "snublesteiner" i Brinken til minne om jødisk familie som ble sendt med
Donau. Slike steiner legges også ned for å minnes andre ofre fra andre verdenskrig.
Vindern historielag:
Finn Holden minnet om at Byarkivet ikke har midler til innkjøp av lagenes bøker og oppfordret alle
lagene til å gi bøker og publikasjoner til arkivet. Han har nylig utgitt boken Aker brygge og Tjuvholmen.
Grefsen-Kjelsås-Nydalen historielag:
En statue av Laila Schou Nielsen er blitt borte. Før jul vil de også komme med et nytrykk av boken
Nord i Aker. Laget arbeider med en turguide for området og har mottatt bidrag fra Sparebankstiftelsen
til denne. De vil utgi kalender i år også.
Frogner historielag:
For å markere lagets 20-årsjubileum¨, ble det arrangert en vandring ”Fra Vestkanttorvet til
Schafteløkken”. Vandringene er populære. Det er også lagt ned 4-5 ”snublesteiner”. Historielaget er
sterkt engasjert i byutviklingen, herunder de store planene for Filipstad.
Sagene-Torshov historielag:
Laget feiret 20 årsjubileum med 80 deltakere (av 350 medlemmer). Historielaget samarbeider godt med
andre aktører i distriktet, blant andre Arbeidermuseet og Sagene Bryggeri
Groruddalen historielag:

Laget har en høy aktivitet med vandringer, medlemsmøter og filmaften. En revidert kulturminneguide
for Bydel Bjerke ble lagt frem i august, og den 27. årbok presenteres 10. november.
Sogn Kultur- og Historielag:
Også her er det stor aktivitet. Nylig avholdt møte om Riksarkivets utstilling om 1814. Årsheftet FØR
OG NÅ 2014 vil snarlig bli utgitt. Ellers trykket egne bøker om Nedre Nygård, og i år om Berg. Bøker
om Bakkehaugen og Nordberg kan bli aktuelt senere. En kulturminnesti vest for Sognsvann til
Bånntjern, Vettakollen og Ris skjerp, er gått opp og under merking. Et historisk atlas med 240 kart er
under utarbeidelse.
Søndre Aker historielag:
Laget fortalte om rusleturer og Eidsvollsmøte samt boklansering av årbok om Abildsø gård 1900-1945,
kr. 200,-.

7. Eventuelt.
Møtet ble avsluttet med et vinlotteri med spesialetikett med lokalhistorisk motiv: Luftskibet NORGE
over Ekeberg sletta i 1926.
Det er p. t. ikke klarlagt når neste års fellesrådsmøter finner sted.

Oslo, den 10.11.14

Hans A Grimelund Kjelsen
Fellesrådet

Dag Jørgensen
Bekkelagshøgda

