Referat fra landsmøteforhandlingene for Landslaget for lokalhistorie 2013
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Styreleder Beint Foss ønsket velkommen og spurte deretter forsamlingen om den kunne
godkjenne innkallingen og saklisten. Endringen på rekkefølgen i sakslisten ble foreslått
endret.
Vedtak:

I

Innkalling og sakliste godkjennes, med de endringer som framkom.

2. Valg av møteleder og referent, deretter tellekorps og underskrivere av
protokollen
Mikal Heldal ble valgt som møteledere og Hans Nissen ble valgt til referent. Siv Randi Kolstad
og Astrid Kristiansen ble valgt til tellekorps. Rolf Erik Veka og ioar Tapper Brobakk ble valgt til
å underskrive protokollen.
Det var 43 delegater som var til stede.
Navn

Representerer

Fylke

Agder

Beint Foss

Styret LLH

Aud Mikkelsen Tretvik

Styret LLH

Sør-Trøndelag

Elin Myhre

Styret i LLH

Troms

Marit Egeberg Krog

Styret LLH

Østfold

Jørg Eirik Waula

Styret i LLH

Rogaland

Knut Sprauten

Styret LLH

Oslo

Harald Hvattum

Styret i LLH

Oppland

Rolf Erik Veka

Vaksdal historielag

Hordaland
Hordaland

Halvor Medhus

Kvinnherad sogelag

Johan Solheim

Egge historielag/N-T historielag

Nord-Trøndelag

Harald Odd Steen

Torridal historielag

Agder

Ellen Sandvold
Hans A. Grimelund
Kjelsen

Hadsel historielag

Nordland

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Oslo

Joar Tapper Brobakk

Sør-Trøndelag Historielag

Sør-Trøndelag

Jomar Berg

Sør-Trøndelag Historielag

Sør-Trøndelag

Bjørn Egil Jensen

Follo historielag

Akershus

Guri Vallevik Håbjørg

Follo historielag

Akershus

Kristian Sundtoft

Agder Historielag

Agder

Einar Borgund

Radøy sogelag

Hordaland

Frode Bygdnes

Troms historielag

Troms

Tore Einar Johansen

Harstad historielag

Troms

Ruth Eliasdtr. Meland

Kvinesdal historielag

Agder

Ragnhild Galdal Høydal

Kvinesdal historielag

Agder

Tor Mygland

Kvinesdal historielag

Agder

Dag Martinsen

Sørreisa historielag

Troms

Arnhild Ljndholm

Troms historielaçi

Greta V. Sollie

Steigen historielag

Nordland

Åse Sørgård

Meløy Historielag

Nordland

Åse Eikemo Straume

Hordaland sogelag

Hordaland

Else Marie Kind Hevrøy

Hordaland sogelag

Hordaland

Ragnhild Skarsten Larsen

Flekkefjord historielag

Agder

Brita Jordal

Hardanger Historielag

Hordaland

Gro Langeland

Blaker og Sørum Historielag

Akershus
Oppland

Troms

Kjell H. Myhre

Gran historielag

Wenche Johnsen

Sauda Sogelag

Rogaland

Stein Arne Fauske

Sunnmøre historielag

Møre og Romsdal

Birger Lindanger

Rogaland Historielag

Rogaland

Man Anne Næsheim Hall

Rogaland Historielag

Rogaland

Jan økland

Tysnes sogelag

Hordaland

Aslaug Astad

Sauda sogelag

Rogaland

Astrid Hartz

Nes historielag

Buskerud

Terje Sandskjær

Landvik historielag

Agder

Anne Lise Døvøy

Skjold og Hvats historielag

Rogaland

3. Årsmeldinger for 2011 og 2012
Beint Foss gikk gjennom årsmeldingene.
Vedtak:
Årsmeldingene for 2011 og 2012 godkjennes med de merknadene som framkom*.
*Årsmelding 2011 under pkt. 6 Prosjektstøtte: Det ble utbetalt kr. 50.000 til fire søknader.
Årsmelding 2012 under pkt. 1. Medlemmer: Det finnes to regionlag i Nord-Trøndelag.

4. Regnskaper 2011 og 2012
Hans Nissen gikk gjennom regnskapene.
Vedtak:
Regnskapene for 2011 og 2012 godkjennes.

5. Innstillingen fra organisasjonsutvalget
Jørg Eirik Waula gikk gjennom organisasjonsutvalgets innstilling.
Landsmøtet tok innstillingen til etterretning. De enkelte vedtaksendringene ble det stemt
over i sak 6 Forslag til endring av vedtektene.

6. Forslag til endring av vedtektene
Jørg Eirik Waula la fram endringsforslagene.

Styret i LLH foreslo å endre større deler av § 1 og 5. Det foreslås mindre redaksjonelle
endringer og navneendringer § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10.

Forslagene til endring er merket med farge:

lilla: navneendringen
grønt: stort sett redaksjonelle endringer
rødt: reelle endringer

Styrets forslag til endring i høyre kolonne:

VEDTEKTER
GJELDENDE VEDTEKTER

STYRETS FORSLAG TIL ENDRINGER

§ i Formål

§ i Formål
Norges historielagsforbund har til formål å
arbeide for lokalhistorie og kulturvern og slik

Landslaget for lokalhistorie har til formål å vekke
interessen for og øke kjennskapen til
lokalhistorie og kulturvern og slik arbeide for å
gagne lokal og nasjonal kulturarv og kulturvekst.

arbeide for å gagne lokal og nasjonal kulturarv
og kulturvekst.

§ 2 For å nå formålet skal Landslaget
• organisere samarbeidet mellom lokale
historielag/regionale enheter og være
bindeledd mellom disse, myndighetene
og de vitenskapelige institusjonene
• arbeide aktivt for at massemedia og
myndigheter får økt forståelse for
verdien av kulturarv og historie
• drive opplysningsvirksomhet ved kurs,
studieopplegg og andre former for
opplæring
• gi ut publikasjoner
• legge til rette materiale for lokalhistorisk
forskning
• gi ut Heimen som et vitenskapelig
tidsskrift for lokalhistorie. Styret i
Landslaget oppnevner redaktør, drar
opp retningslinjene og fastsetter
abonnementspris for skriftet
• gi ut Lokalhistorisk Magasin

§ 2 For å nå formålet skal forbundet
•
organisere samarbeidet med historielag
i Norge og være bindeledd mellom disse,
myndighetene og de vitenskapelige
institusjonene
•
arbeide aktivt for at massemedia og
myndigheter får økt forståelse for
kulturvern og historie
•
drive opplysningsvirksomhet ved kurs,
studieopplegg og andre former for
opplæring
•
gi ut publikasjoner
•
legge til rette materiale for lokalhistorisk
forskning
•
gi ut Heimen som et vitenskapelig
tidsskrift for lokalhistorie. Styret i
forbundet oppncvncr redaktør, drar opp
retningslinjene og fastsetter
abonnementspris for skriftet
•
gi ut Lokalhistorisk magasin

§ 3 Organisasjonsoppbygging

§ 3 Organisasjonsoppbygging

Landslaget er hovedorganisasjonen for
historielag i Norge. Den består av:
a) lokale lag med personlige medlemmer
b) regionale enheter (distriktslag, fylkeslag,
fellesråd) bestående av flere lokale lag
c) landsstyret
d) landsmøtet

Forbundet er hovedorganisasjonen for
historielag i Norge. Den består av:
a) lokale lag med personlige medlemmer
b) regionale enheter (distriktslag, fylkeslag,
fellesråd) bestående av flere lokale lag
c) landsstyret
d) landsmøtet

§ 4 Medlemskap og kontingent
Lokallag som tilmeldes Landslaget, blir også
medlem i aktuell regional enhet (dersom slik er
opprettet) og vice versa.
Landslagets styre gis fullmakt til å vedta unntak
fra dette overfor den enkelte region.

§ 4 Medlemskap og kontingent
Lokallag som tilmeldes forbundet, blir også
medlem i aktuell regional enhet (dersom slik er
opprettet) og vice versa.
Forbundets styre gis fullmakt til å vedta unntak
fra dette overfor den enkelte region.

Landsmøtet fastsetter kontingent for lokale lag
og regionale enheter. Lag som ikke har betalt
kontingent i to påfølgende år, blir strøket fra
medlemskap.

Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale lag
og regionale enheter. Lag som ikke har betalt
kontingent i to påfølgende år, blir strøket som
medlem.

Regionale enheter fastsetter selv kontingent for
lokale lag.

Regionale enheter fastsetter selv kontingent fra
lokale lag.

§ 5 Landsmøte
Landsmøte blir avholdt annethvert år, vanligvis i
juni måned. Styret innkaller medlemslagene
minst 2 måneder på forhånd. Ekstraordinært
landsmøte kan innkalles dersom styret finner
grunn til det, eller dersom det blir krevd av minst
1/10 av de lokale lagene.

§ 5 Landsmøte
Landsmøte blir avholdt annethvert år, vanligvis i
juni måned. Styret innkaller medlemslagene
minst 2 måneder på forhånd. Ekstraordinært
landsmøte kan innkalles dersom styret finner
grunn til det, eller dersom det blir krevd av minst
1/10 av de lokale lagene.

Utsendinger blir valgt av de enkelte lokale
lagene ( 3 a) og regionale enheter ( 3 b). Kun
lag som er a jour med kontingent kan sende
delegater.

Utsendinger blir valgt på møte i den regionale
enhet. Møte- og stemmerett på slike møter
følger vedtektene i den regionale enhet. Kun lag
som er à jour med kontingent kan delta.

Lokale lag har rett til å sende en delegat for hver
500 påbegynte medlemmer. Lag med 1—499
medlemmer, sender en delegat, et lag med 500—
999 medlemmer kan sende to delegater osv.

I områder hvor det ikke er etablert regionale
enhet, sørger forbundet for å innkalle aktuelle
lokallag til valgmøte. Valgmøte innkalles 1
måned på forhånd, og seinest 2 måneder før
landsmøtet avholdes.

Regionale enheter kan sende inntil 2 delegater.

Ved beregning av antall delegater til landsmøtet
legges medlemstallene sammen for lokallagene
som utgjør regionen/valgmøtet. Regionale
enheter har rett til å sende tre delegater for de
første 1.000 medlemmer og deretter én delegat
for hver påbegynt 1.000 medlemmer.
Alle lag/enheter har rett til å sende observatører
til landsmøtet.

Styremedlemmer i Landslaget møter på
landsmøtet som delegater med stemmerett.
Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.
Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag
til landsmøtet eller sende inn forslag til styret.

Styremedlemmer i forbundet møter på
landsmøtet som delegater med stemmerett.
Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.
Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag
til landsmøtet eller sende inn forslag til styret.
Innsendte forslag må foreligge seinest 2

Innsendte forslag må foreligge seinest 2
måneder før landsmøtet.
Landsmøtet behandler følgende saker:
a) årsmeldinger
b) reviderte årsregnskap
c) handlings-/strategisk plan
d) forslag om lovendringer
e) årskontingent
f) budsjett
g) valg av leder, nestleder og
styremedlemmer, valgkomité og revisor
h) øvrige forslag fra medlemslag eller
la ndsstyret
§ 6 Styret
Styret består av sju medlemmer, hvorav seks
velges på landsmøtet. Det velges også ett
varamedlem fra hvert av valgområdene.

måneder før landsmøtet.
Landsmøtet behandler følgende saker:
a) årsmeldinger
b) reviderte årsregnskap
c) strategi- og handlingspian
d) forslag om vedtektsendringer
e) å&kontingent
f) budsjett
g) valg av leder, nestleder og
styremedlemmer, valgkomité og revisor
h) øvrige forslag fra medlemslag eller
la ndsstyret

§ 6 Styret
Styret består av sju medlemmer med
vararepresentanter, hvorav seks velges på
landsmøtet. Det velges også ett varamedlem fra
valcomr”
“‘

I tillegg oppnevner styret for Norsk lokalhistorisk
institutt (NLI) ett styremedlem med personlig
vararepresentant.
Alle lag/avdelinger har rett til å foreslå styre- og
varamedlemmer overfor valgkomiteen.
Valgkomiteen skal tilstrebe god balanse mellom
geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag.
Forslaget utsendes sammen med innkalling til
lands møtet.

I tillegg oppnevner styret for Norsk lokalhistorisk
institutt (NLI) ett styremedlem med personlig
vararepresentant.
Alle lag/enheter har rett til å foreslå styre- og
varamedlemmer overfor valgkomiteen.
Valgkomiteen skal tilstrebe god balanse mellom
geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag.
Forslaget sendes ut sammen med sakspapirene
til landsmøtet.

Valgområdene for de seks
historielagsrepresentantene er definert slik:
1. Østfold, Oslo, Akershus: i representant
(1 vararepresentant)
2. Hedmark, Oppland, Buskerud: i
representant (i vararepresentant)
3. Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder: i representant (i
va ra representant)
4. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane:
i representant (i vararepresentant)
5. Møre og Romsdal, Sør—Trøndelag, Nord—
Trøndelag: i representant (i
vararepresentant)
6. Nordland, Troms, Finnmark: i
representant (i vararepresentant)

Valgområdene for de seks
historielagsrepresentantene er definert slik:
i. Østfold, Oslo, Akershus: i representant
(i vararepresentant)
2. Hedmark, Oppland, Buskerud: i
representant (i vararepresentant)
3. Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder: i representant (i
vararepresentant)
4. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane:
i representant (i vararepresentant)
5. Møre og Romsdal, Sør—Trøndelag, Nord—
Trøndelag: i representant (i
vararepresentant)
6. Nordland, Troms, Finnmark: i
representant (1 vararepresentant)

Leder og nestleder velges separat, hver med
funksjonstid på to år.

Leder og nestleder velges separat, hver med
funksjonstid på to år.

Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire
år, slik at vekselvis to av dem er på valg på hvert
landsmøte.

Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire
år, slik at vekselvis to av dem er på valg på hvert
landsmøte.

Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er
til stede. Ved stemmelikhet teller lederens
stemme dobbelt.

Styret er vedta ksført når fire av medlemmene er
til stede. Ved stemmelikhet teller lederens
stemme dobbelt.

Styret nedsetter arbeidsutvalg, foreslår
valgkomité og revisor. Dersom det oppstår
vakanser i arbeidsutvalget i løpet av
styreperioden, utpeker styret nytt medlem.

Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppnevner
redaksjon for Heimen, foreslår valgkomité og
revisor. Dersom det oppstår vakDnscr i
arbcidsutvalct i løpet v styrcpcriodcn, utpckcr

§ 7 Sekretariat
Sekretariatet har ansvar for den daglige
administrasjon, herunder å forberede saker for
styret. Styret utarbeider arbeids-beskrivelse for
generalsekretær og eventuelle andre stillinger i
sekretariatet. Delegerte fullmakter skal framgå
av arbeidsbeskrivelsene.

§ 7 Sekretariat
Sekretariatet har ansvar for den daglige
administrasjon, herunder å forberede saker for
styret. Styret utarbeider arbeids-beskrivelse for
generalsekretær og eventuelle andre stillinger i
sekretariatet. Delegerte fullmakter skal framgå
av arbeidsbeskrivelsene.

§ 8 Samarbeid med NU
Landslaget samarbeider med Norsk lokalhistorisk
institutt, i henhold til samarbeidsavtale fra 1973.
Styret fremmer forslag overfor vedkommende
departement om Landsiagets representant i
styret for NLI, og NLI oppnevner ett medlem i
Landslagets styre (jfr. § 6).

§ 8 Samarbeid med Nu
Forbundet samarbeider med Norsk lokalhistorisk
institutt, i henhold til samarbeidsavtale fra 1973.
Styret fremmer forslag overfor vedkommende
departement om forbundets representant i
styret for NLI, og NLI oppnevner ett medlem i
forbundets styre (jfr. § 6).

§ 9 Lovendringer
Forslag til lovendringer skal være innsendt styret
seinest 3 måneder før landsmøtet. Styret
behandler saken og lager innstilling til
landsmøtet. Lovendringer må ha 2/3 flertall på
landsmøtet for å bli vedtatt,

§ 9 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt
styret seinest 2 måneder før landsmøtet. Styret
behandler saken og lager innstilling til
landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3
flertall på landsmøtet for å bli vedtatt.

§ 10 Oppløsning
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved
ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning
krever 2/3 flertall. Landslagets arkiv skal, i tilfelle
oppløsning, overføres til Seksjon for privatarkiv,
Riksarkivet. Eventuelle økonomiske midler
overdras til Norsk lokalhistorisk institutt.

§ 10 Oppløsning
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved
ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning
krever 2/3 flertall. Forbundets arkiv skal, i tilfelle
oppløsning, overføres til Seksjon for privatarkiv,
Riksarkivet. Eventuelle økonomiske midler
overdras til Norsk lokalhistorisk institutt.

Landsmøtet sluttet seg til de mindre endringene, men forslagene oppnådde ikke kvalifisert
flertall i § 1 og § 5. Det ble framlagt flere forslag til alternative endringer, men disse
forslagene ble det ikke stemt over. Landsmøtet valgte å beholde det gjeldende navnet på
organisasjonen og den organisasjonsformen som eksisterte.

Vedtak:
De nye vedtektene for landslaget for lokalhistorie etter landsmøtet i Rosendal den 1. juni er:

Landslaget for lokalhistorie sine vedtekter
Revidert under landsmøtet 2013
Formål
§1
Landslaget for lokalhistorie har ti/formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern.
Virksomhet
§2
For å nå formålet skal Landslaget

•

organisere samarbeidet med historie/og i Norge og være bindeledd mellom disse, myndighetene
og de vitenskapelige institusjonene

•
•

arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får øktforståelsefor kulturarv og historie
drive ved kurs, studieopplegg og andre former for opplæring

•

gi ut publikasjoner

•

legge til rette materiale for lokalhistorisk forskning

•
•

gi ut Heimen som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie.
gi ut Lokalhistorisk magasin

Organisasjonsoppbygging

§3
Landslaget er hovedorganisasjonen for historielag i Norge. Den består av:
a)
b)
c)
d)

lokale lag med personlige medlemmer
regionale enheter (distriktsiag, fylkeslag, fellesråd) bestående av flere lokale lag
landsstyret
landsmøtet

Medlemskap og kontingent
§4
Lokallag som ti/meldes Landslaget blir også medlem i aktuell regional enhet (dersom slik er opprettet)
og vice versa.

Landslagets styre gis fullmakt til å vedta unntak fra dette ovenfor den enkelte region.
Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale lag og regionale enheter. Lag som ikke har betalt
kontingent i to påfølgende år, blir strøket som medlem.
Regionale enheter fastsetter selv kontingent fra lokale lag.

Landsmøte
§5
Landsmøte blir avholdt annetlj vert år, vanligvis i juni måned. Styret innkaller medlemslagene minst 2
måneder på forhånd. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner grunn til det, eller
dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lag.
Utsendinger blir valgt av de enkelte lokale lagene
ajour med kontingent kan sende delegater.

( 3 a) og regionale enheter ( 3 b).

Kun lag som er

Lokale lag har rett til å sende en delegat for hver 500 påbegynte medlemmer. Lag med 1—499
medlemmer, sender en delegat, et lag med 500—999 medlemmer kan sende to delegater osv.
Regionale enheter kan sende inntil 2 delegater.
Styremedlemmer i Landslaget møter på landslaget som delegater med stemmerett. Ingen delegater
kan ha mer enn én stemme.
Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag til landsmøtet eller sende inn forslag til styret.
lnnsendte forslag må foreligge senest 2 måneder før landsmøtet før landsmøtet.
Landsmøtet behandler følgende saker:
a)
b)
c)
d)
e)

årsmeldinger
reviderte årsregnskap
strategi- og handlingspian
forslag om vedtektsendringer
kontingent
f) budsjett
g) valg av leder) nestleder og styremedlemmer, valgkomité og revisor
h) forslag fra medlemslag eller landsstyret
Styret
§6
Styret består av sju medlemmer med vararepresentanter, hvorav seks velges på landsmøtet
I tillegg oppnevner styret for Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) et styremedlem med personlig
vararepresentant.
Alle lag/enheter har rett til å foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen. Valgkomitéen
skal tilstrebe god balanse mellom geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag. Forslaget sendes ut
sammen med sakspapirene til landsmøtet.
Valgområdene for de seks historielagsrepresentantene er definert slik:
1. Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant)
2. Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant)
3.
4.
5.

Vestfold. Telemark, Aust Agder, VestAgder: 1 representant (1 vararepresentant)
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant)
Møre og Romsdal, Sør—Trøndelag, Nord—Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant)

6.

Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant)

Leder og nestleder velges separat hver med funksjonstid på to år.
Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire år, slik at vekselvis to av dem er på valg på hvert
landsmøte.
Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme
dobbelt.
Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppn evner redaksjon for Heimen, foreslår valgkomité og revisor.
Sekretariat
§7
Sekretariatet har ansvar for den daglige administrasjon, herunder åforberede saker for styret. Styret
utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær og eventuelle andre stillinger i sekretariatet.
Delegerte fullmakter skal fram gå av arbeidsbeskrivelsene.
Samarbeid med NLI
Landslaget samarbeider med Norsk lokalhistorisk institutt, i h.h.t. samarbeidsavtale fra 1973. Styret
fremmer forslag overfor vedkommende departement om Landslagets representant i styret for NLI, og
NLI oppn evner ett medlem i Landslagets styre (jfr. § 6).
Vedtektsendringer
§9
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest 2 måneder før landsmøtet. Styret
behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på
landsmøtet for å bli vedtatt.
Oppløsning
§ 10
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning krever 2/3
flertall. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Seksjon for privatarkiv, Riksarkivet.
Eventuelle økonomiske midler overdras til Norsk lokalhistorisk institutt.
Avstemningen i § 1: 24 delegater stemte for navneendring, 18 ønsket ikke en navneendring.
1 stemte avholdende.
Avstemning § 5: 20 delegater stemte for en endring, 22 ønsket ikke en endring, 1 stemte
avholdende.
Avstemning for resten av endringsforslagene var enstemmig.

7. Handlingspian for 2013-2015
Aud Mikkelsen Tretvik la fra forslag til Handlingspian.
Vedtak:
Handlingsplan for 2013-2015 godkjennes med de endringer som framkom.

8. Kontingent
Styret foreslo å videreføre de gjeldende kontingentsatsene.

Troms historielag la fram følgende benkeforslag: Medlemskontingenten økes fra kr. 10 til

kr. 20 pr. medlem for lagene.

Vedtak;
20 kr. Pr. medlem.
Minstesats 500 kr. For lag til og med 50 medlemmer.
Lag uten personlige medlemmer (lag med paraplyfunksjon) betaler kr. 2000.
Lag som har kategorien familiemedlemskap, gjør fratrekk for disse når kontingenten
utregnes.
Generelt gjelder at medlemmer som har en rettighet i lokallaget (stemmerett på
årsmøter), betraktes som medlem i landslaget.
Medlemstall pr. 31. desember året før legges til grunn for kontingenten.
Avstemningen. 21 delegater stemte for en økning av kontingenten, 20 stemte mot en
økning og 2 var avholdende. Styret stemte mot en økning av kontingenten.

9. Budsjett
Hans Nissen orienterte om budsjettet for 2013.
Vedtak:
Budsjettet for 2013 ble godkjent.
Landsmøtet valgte å ikke behandle budsjettet for 2014 p.g.a. kontingentøkningen.

1O.VaIg
A. Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble lagt fram av leder i valgkomitéen Kurt
Tverli:
Valgområde

Styremedlem

Periode

Valgbarhet

Varamedlem

Periode

Valgbarhet

Valområde
i
Østfold,
Oslo,
Akershus

Marit Sofie
Egeberg Krog
(Østfold)

2011-2015

Ikke på valg

Hans Andreas
Grimelund
Kjelsen (Oslo)

2011-2015

Ikke på valg

Valgområde

Harald Hvattum
(Oppland)

2013-2017

Gjenvalg

Jorunn Engen
(Hedmark)

2013-2017

Gjenvalg

Beint Foss (VestAgder)

2013-2017

Gjenvalg

Kristian
Sundtoft (Aust
Agder)

2013-2017

Gjenvalg

H ed mark,
Oppland,
Buskerud
Valgområde
3
Vestfold,
Telemark,

Aust-Agder,
Vest-Agder
Valgområde
4
Rogaland,
Hordaland,
Sogn og
Fjordane

Jørg Eirik Waula

Valgområde
5
Møre og
Romsdal,
SørTrøndelag,
NordTrøndelag

Aud Mikkelsen
Tretvik

Valgområde
6
Nordland,
Troms,
Finnmark
Norsk
lokalhistorisk
institutt

2011-2015

Ikke på valg

Mikal Heldal
(Hordaland)

2011-2015

Ikke på valg

2011-2015

Ikke på valg

Stein Arne
Fauske (Møre
og Romsdal)

2013-2017

Gjenvalg

Elin Myhre
(Troms)

2011-2015

Ikke på valg

Gudrun Eriksen
Lindi (Finnmark)

2011-2015

Ikke på valg

Knut Sprauten

2013-2017

Gjenvalg*

Hans P. Hosar

2013-2017

Gjenvalg*

(Rogaland)

(Sør-Trøndelag)

*valgt av Norsk lokalhistorisk institutt

Valgkomiteen foreslo Beint Foss som styreleder og Aud Mikkelsen Tretvik som nestleder,
begge for perioden 2013-2015.

Vedtak:
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble valgt enstemmig.
Etter valget ser det nye styret for perioden 2013—2015 slik ut:

Valgområde

Styremedlem

Varamedlem

i

Marit Sofie Egeberg Krog

Hans Andreas Grimelund—Kjeldsen

2

Harald Hvattum

Jorunn Engen

3

Beint Foss (leder)

Kristian Sundtoft

4

Jørg Eirik Waula

Mikal Heldal

5

Aud Mikkelsen Tretvik (nestleder)

Stein Arne Fauske

6

Elin Myhre

Gudrun Eriksen Lindi

7

Knut Spra uten

Hans Hosar

B. Styrets forslag på ny valgkomité og revisor, lagt fram av Knut Sprauten:
Vedtak:
Valgkomite for 2013—2015: Kurt Tverli, Birger Lindanger og Guri Vallevik Håbjørg. Enstemmig
valgt.
Vedtak:

j

Landsmøtet velger revisjonsfirrnaet BDO AS, Trondheim. Enstemmig.

21,06.2013
Referatet godkjennes.

R If Erik Veka
Voss

Brobakk
Trondheim

