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FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO 

År 2018 den 11. juni ble holdt møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo. 

Møtet ble holdt i Nasjonalbiblioteket.  

Før møtet viste Chris Nyborg fra Nasjonalbiblioteket rundt i biblioteket. 

Til stede var 24 personer som representerte lagene Vestre Aker, Søndre Aker, Lokaltrafikkhistorisk, 

Sørkedalen, Østensjø, Grefsen/Kjelsås/Nydalen, Hellerud, Sogn, Ullern/Røa/Bygdøy, Sagene/Torshov 

og St.Hanshaugen. I alt var 11 lag representert. 

Leder Audun Engh åpnet møtet og ønsket velkommen. 

Disse saker ble behandlet 

1) Audun Engh ble valgt til møteleder og Evald Jon Strøm til referent. 

2) Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

3) Referatet fra forrige møte ble godkjent. 

4) Chris Nyborg fra Institutt for Lokalhistorie informerte om digitalisering av historisk materiale. 

Han har velvilligst laget et notat av orienteringen, - som vedlegges referatet. 

5) Engh gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen for 2017 som deretter ble godkjent.  

Kasserer Grethe Lind Planke gjennomgikk regnskapet 2017. Det viser inntekter på kr. 

5.308.35 og utgifter på kr. 10.263.-. Dette gir et underskudd på kr. 4.954.65. Innestående i 

bank er pr. 31.12.2017 kr. 5.045.88. Regnskapet ble godkjent. 

6) Engh fremla ledelsens forslag til endringer i vedtektene. Disse ble godkjent. De lyder heretter 

slik: 

 

Vedtekter 

for 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo 

Organisasjonsnummer 919435283. 

1. Oppgaver. 
Fellesrådet i Oslo har til oppgave å virke for gjensidig informasjon og inspirasjon 

mellom historielagene i Oslo. Dertil kan formidles ekstern informasjon til nytte for 

historielagene samt fattes beslutninger i fellessaker i forhold til sentrale myndigheter 

i Oslo kommune og til Landslaget for Lokalhistorie. Det skal være åpent for samarbeid 

med andre kulturvernorganisasjoner. 

 

2. Deltakelse. 

Alle deltakende historielag i Oslo er representert i Fellesrådet med én eller to 

representanter. Fellesrådet kan beslutte å ta opp som deltakere foreninger og lag 

som også arbeider med andre kulturoppgaver enn lokalhistorie, men hvor generell 

eller spesiell lokalhistorie utgjør en vesentlig del av virksomheten og hvor arbeidet 

helt, eller i det vesentlige er begrenset til Oslo by. 
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Fellesrådet kan også oppta som observatører kommunale og halvkommunale etater 

samt kulturinstitusjoner som Fellesrådet og/eller de enkelte historielagene kan ha 

glede av. Observatører møter normalt med én eller to representanter hver. 

 

3. Møter. 
Fellesrådet arrangerer minst ett møte i året. Den praktiske del av arrangementet går 

på omgang mellom historielagene dersom Fellesrådet ikke bestemmer noe annet. 

Skriftlig innkalling med saksliste sendes ut tilde tilsluttede historielagene og 

observatørene av lederen og det arrangerende historielag i fellesskap med minst 1 

måneds varsel. Saker som historielagene ønsker tatt opp på møtet, må de sende inn 

til lederen, fortrinnsvis én måned på forhånd. 

 

Det arrangerende historielag sørger for møteleder og møtesekretær dersom 

Fellesrådet ikke bestemmer noe annet. Møtesekretæren fører protokoll med 

angivelse av hvem som er til stede, hvilke saker som ble behandlet og eventuelle 

vedtak. Dersom det skal holdes avstemning, har hvert deltakende historielag og 

Fellesrådets styre, én stemme hver. Observatører har ikke stemmerett. 

 

4. Ledelse. 

Fellesrådet velger annethvert år et styre med en leder, en nestleder, og ytterligere 1 

– 2 medlemmer, samt en revisor for de to neste kalenderår etter innstilling fra 

valgkomiteen. Så fremt ikke Fellesrådet, eller styret bestemmer noe annet for den 

enkelte sak, er det lederen som representerer Fellesrådet utad, står for nødvendig 

korrespondanse og, i samarbeid med arrangerende historielag, innkalling til møtene. 

Dersom Fellesrådet beslutter det, kan det i samarbeid med kommunalt eller annet 

organ opprettes et sekretariat for Fellesrådet. I så tilfelle utfører sekretariatet det 

praktiske arbeidet for styret i samarbeid med denne. På det siste møtet før valgene 

velger Fellesrådet en valgkomité på to medlemmer etter innstilling fra styret. 

 

5. Prosjektkomitèer. 

Fellesrådet kan nedsette prosjektkomitéer for løsning av spesielle 

samarbeidsoppgaver. 

 

6. Økonomi. 

Fellesrådet skal i størst mulig grad unngå utgifter. Lokale utgifter i forbindelse med 

møtene dekkes av arrangerende historielag. For nødvendige utgifter innbetaler hvert 

deltagende historielag et årlig bidrag som fastsettes av Fellesrådet. Det differensieres 

mellom lag med inntil 300 medlemmer og lag med over 300 medlemmer.  

 

Regnskapet skal i revidert stand legges frem for Fellesrådet til godkjenning på dets 

første møte etter nyttår. 
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7. Landslaget for lokalhistorie. 

Fellesrådet er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som organisasjonens regionlag i 

Oslo på vegne av de deltakende historielagene som samtidig er medlemmer i 

Landslaget. På møtene kan også behandles saker som oversendes fra styret i 

Landslaget. Foran et landsmøte i Landslaget velges delegater som skal representere 

Fellesrådet i samsvar med Landslagets vedtekter. I saker etter dette punkt har bare 

de historielagene stemmerett som er medlemmer av Landslaget. 

oo0oo 

 

7) Etter endringene fastsettes kontingenten gjennom vanlig vedtak på et fellesrådsmøte. Styret 

foreslår at kontingent heretter settes til 400 kr. pr. år for lag med inntil 300 medlemmer, 600 

kr for lag med over 300 medlemmer. Dette ble godkjent. 

8) Styremedlem Stein Øberg orienterte om styrets arbeid med et felles prosjekt for registrering 

av gamle ferdselsveier i Oslomarka. Det er søkt om ”tilskudd til lokal kompetanse innen plan, 

kart og geodata”.                                   

9) Det var ikke innkommet saker fra medlemmene.. 

10) Neste møte. Sagene / Torshov inviterer til vårmøtet 2019 i forbindelse med deres 25 års 

jubileum. Styret og laget diskuterer opplegget. Det var enighet om at det også avholdes et 

høstmøte i 2018. Styret fikk fullmakt til å velge tid og sted. 

11) Lagene var bedt om å orientere om ett viktig prosjekt de for tiden er opptatt av. 

 Ullern/Røa/Bygdøy har suksess med sine vandreturer til forskjellige steder i området 

sitt. 

 Sogn opparbeider kultursti til Båntjern samt rehabilitererer innmarka til Sognseter i 

nordenden av Sognsvann. 

 Søndre Nordstrand er opptatt av hestevanningssteinene i Oslo, og er i ferd med å 

rehabilitere en på Seter. 

 Sagene / Torshov har suksess med et spesielt fellesprosjekt med Arbeidermuseet som 

dreier om vandringer med personer som er kjent i strøket. 

 Hellerud er i ferd med å utgi ”Teglsteinens historie”. 

 Grefsen/Kjelsås/Nydalen arbeider med et detaljert lokalhistorisk eiendomskart 

 St.Hanshaugen konsentrerer innsatsen om større byggesaker som Veterinærhæyskolen 

og Deichmann samt rekonstruksjon av restaurant Hasselbakken på St. Hanshaugen. 

 Østensjø er i ferd med å gi ut bok om Thomas Heftye og Sarabråten 

 Lokaltrafikkhistorisk planlegger utstilling i samarbeid med Oslo Museum utstilling om 

kollektivtrafikken i Vestre Aker, samt rehabilitering av rødbusser og hestesporvogner 

Sporveismuseet har mottatt. 

 Sørkedalen restaurerer husmannsplassen Holen under Voksen gård. 

Alle beslutninger var enstemmige. 

Møtet hevet 

 

Evald Jon Strøm 


