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Styret for Landslaget i lokalhistorie stiller sine plasser til disposisjon
En hovedsak på landsmøtet i Rosendal 1.6.2013 var behandlingen av organisasjonskomiteens
innstilling. Styret stilte seg i det store og hele bak denne og fremmet to viktige forslag overfor
landsmøtet: (1) Endring av organisasjonens navn, og (2) Styrking av de regionale enheter ved å gi
disse ansvaret for å foreta valg på utsendinger til landsmøtet. Disse forslagene fikk ikke kvalifisert
flertall (2/3) slik vedtektsendringer må ha. Videre hadde styret innstilt på at kontingentsatsen skulle
være uendret i kommende to-årsperiode. Et benkeforslag om økning av kontingenten fra kr. 10 til kr.
20 pr. medlem ble vedtatt med knappest mulig margin, 21 mot 20 stemmer (i tillegg var 2
avholdende). Avstemmingsresultatet respekterer vi selvsagt, men ser at det blir vanskelig å fortsette
styrets arbeid.
Styret viser til organisasjonsutvalgets innstilling, Her heter det bl.a.:
LLH (må) karakteriseres som en konservativ organisasjon, i den forstand at det er sterk skepsis til
endringer i organisasjon og tilhørende lovverk. Dette er et gjennomgående trekk fra landsmøtene de
siste tiår. Tilsvarende har det også vært stor motstand mot selv små økninger av
medlemskontingenten.
Situasjonen kan oppleves nokså inkonsekvent: På den ene side argumenteres det med at
medlemslagene får lite igjen for sitt medlemskap. Men på den annen side er det generell uvilje mot å
gjøre organisatoriske endringer samt å heve kontingenten for å endre denne situasjonen. Det er ved
flere anledninger hevdet at mange lag vil melde seg ut dersom kontingenten økes.
Styret støtter prinsippet om økning av kontingenten, men ønsker ikke å gjennomføre endringer før
det er merkbare forbedringer i organisasjonen. Problemet er at en dobling av kontingenten vil møte
stor motstand, og vi må regne med at flere lag melder seg ut. En økning av kontingenten bør således
komme på et senere tidspunkt og trolig bli fulgt av en opptrappingsplan som vil være mer forutsigbar
for medlemslagene.
Det siteres videre fra organisasjonsutvalget:
LLH står nå foran et strategisk veivalg. Enten må man bygge opp en effektiv organisasjon tilpasset
lokallagenes behov parallelt med at økonomien styrkes vesentlig – eller man kan fortsette i samme
spor som nå med synkende medlemstall og tilhørende svak økonomi.
Styret må dessverre konstatere at denne diagnosen samt forslag til videre utvikling ikke deles av
landsmøtet. Styret finner den foreliggende situasjonen som så problematisk at vi mener at
rammevilkårene for videre utvikling av LLH ikke er til stede.
Styret har derfor valgt å stille sine plasser til disposisjon og kalle inn til ekstraordinært landsmøte slik
at nytt styre kan bli valgt.
I ettertid kan en kritisere at styret ikke allerede på landsmøtet varslet om sin oppfatning, slik at en
allerede da kunne ha valgt nytt styre. Til vår forklaring kom avstemmingsresultatene nokså

overraskende på oss, særlig sett på bakgrunn av de overveiende positive høringssvarene som kom
fra lokallagene på organisasjonsutvalgets innstilling.
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