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Tilstede 31 personer i henhold til vedlagte liste.

1. Velkommen og konstituering.
Styreleder i Frogner Historielag, Elisabeth Solem, ønsket velkommen til Frogner Historielag
og Frogner hovedgård. Som møteleder foreslo hun Grete Lind Planke, og med Liv Clemens
som referent. De ble valgt med akklamasjon.
Det utsendte forslaget til dagsorden ble godkjent med mindre endringer.
Deretter fortalte Bjørn Stendahl i korte trekk om fortid, nåtid og fremtid for Frogner
Historielag.
2. Oslobilder. no. Oslo byarkiv.
Prosjektleder Lars Rogstad fra Oslo byarkiv foredro om oslobilder på nettet, et samarbeid
mellom byarkivet og Oslo Museum. Bildene i år må regnes som en prosjektfase. Driftsfase
planlegges fra den 1.7.2011. Bilder legges ut fortløpende, og foreløpig i et antall av ca. 20 000
av i alt over en halv million. Billedbasen skal være en paraply over eksisterende bilder fra
byarkivet og andre, herunder historielagene. Byarkivet ønsker utstrakt samarbeid, fortrinnsvis
gjennom en felles billedbase hos Deichmanske, som blir prosjektleder vis a vis lagene. Det
enkelte lag har ansvar for sine bilder, rettigheter, pris m.v. Byarkivet vil ta direkte kontakt med
det enkelte historielag fremover.
3. Nytt Oslo byleksikon.
Forlagsredaktør Knut Are Tvedt fra Kunnskapsforlaget informerte om det nye byleksikonet,
anno 2010. Årets utgave øker kapasiteten med 30 %. Den inneholder ikke bare tekst og bilder,
men også kart og tabeller. I forhold til tidligere utgaver, er det lagt vekt på nye boligområder,
religiøse bygg og næringsliv. Noen nettutgave av leksikonet er ikke planlagt for tiden.
Om innholdet kan historielagene ta kontakt med: knut.are@kunnskapsforlaget.no
Om salg: svein.heige@kunnskapsforlaget.no Historielagene tilbys 12,5 % rabatt ved bestilling.
Leksikonet kan ellers kjøpes i Oslo Museum og hos byens bokhandlere.
4. Fraflytting/gjenbruk av ærverdige museums bygg.
Elisabeth Solem uttalte seg om flytting av Nasjonalgalleriet og andre institusjonsbygg.
Fellesrådets ledelse ble gitt fullmakt til å nedsette en gruppe som uttaler seg om spørsmålet i
nær fremtid. Utgangspunktet må være bevaring og gjenbruk av de ærverdige bygninger.
5. Kontingentsats og organisasjonsstruktur i Landslaget for lokalhistorie.
Leder i Fellesrådet informerte om innstilling fra utvalgt gruppe om ovennevnte saker. Foreslått
endring både på organiseringen og kontingenten i Landslaget. Gruppen fikk fornyet mandat til
å forfatte brev til Landslaget om disse spørsmål.
6. Momsrefusjon for frivillige organisasjoner.
Grete Lind Planke orienterte om refusjon av merverdiavgift for lagene. Det kreves
medlemskap i landsomfattende sentralorganisasjon, som Landslaget for lokalhistorie, for å
innrømmes refusjon. Fra neste år må man også være registrert i frivillighetsregisteret i
Brønnøysund, som igjen kan lede til tippeandel/grasrotandel for lagene. For å få momsfritak
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ved trykking av medlemsblad og årbøker, må det søkes direkte til skattemyndighetene. For alle
andre utgifter søker man om momsrefusjon gjennom Landslaget. Et visst unntak for
bygninger. Man kan få momsrefusjon ved innkjøp av f. eks. datautstyr, men er momsen større
enn kr. 50.000,- (!) pliktes utstyret beholdt i 5 år, hvis det ikke selges videre til andre som er
berettiget til refusjon. Vær oppmerksom på at regnskapsmateriale og søknadsdokumenter må
oppbevares i 10 år.
7. Utbygging av Filipstad, Hjortnæs og Framnæsområdet
Bjørn Stendahl foredro om den planlagte utbygging av dette området, herunder det tilstøtende
jernbaneområdet. Frogner Historielag skal ha et åpent møte om planene på et senere tidspunkt.
8. Valg av ledelse og revisor for 2011
Valgkomiteens formann, Arne Sunde fremla komiteens forslag på gjenvalg av sittende ledelse
og revisor. Det skjedde med akklamasjon.
Ledelsen i 2011 vil dermed bestå av Hans A Grimelund Kjelsen, leder, Anne Fikkan, nestleder
og Grete Lind Planke, kasserer, og med Unni Edner som revisor.
9. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.
Søndre Aker fortalte om lagets 30 års jubileum på Nordstrand huset i år. 15 årbøker er utgitt og
ligger på nettsiden til laget.
Ullern fortalte om utgivelsen av sin 8.årbok. Ellers nevnt at laget samarbeider med
Folkeakademiet om enkelte prosjekter og felles møter.
Vinderen har i dag ca. 12-1300 medlemmer, og utgir 4 tidsskrifter i året. Et nytt
kulturminnekart er under planlegging.
Goruddalen har kommet med sin 23.årbok.
10. Vandring med Oslo Byes Vel
Heinz-Georg Windingstad fra Oslo Byes Vel ønsket samarbeid med historielagene om
vandringer i byen til neste år, 100 år siden stiftelsen av Oslo Byes Vel. Han foreslo enten
vandringer i samarbeid mellom Oslo Byes Vel og historielagene, eller at historielagene
arrangerte egne vandringer, med særskilt informasjon til Oslo Byes Vel. Windingstad vil selv
ta kontakt med de enkelte lag, eventuelt ønske velkommen henvendelser til ham i sakens
anledning.
11. Hjemmesider og adresser.
Fellesrådet oppfordrer alle medlemslag og observatører å sjekke sine egne og Fellesrådets
hjemmesider for mulige feil. Spesielt bør man se på lagets og styremedlemmenes epostadresser. Melding kan sendes leder, hkjelsen@online.no eller webmaster, Bjørn Lilleeng,
Østensjø, histlag@online.no
12. Neste møte
Ullern inviterer til neste fellesrådsmøte, tirsdag den 3.mai 2011.
Kampen vil bli forespurt om å lede møtet, høsten 2011. Forslag til tidspunkt kommer senere.
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