
SVAR FRA TROMS HISTORIELAG PÅ HØRINGSDOKUMENT LANDSLAGET FOR 

LOKALHISTORIE 2015 

 

 VALGORDNINGEN 
 
 1. Ja, LLH skal holde fast på dagens ordning og velge utsendinger gjennom regionale ledd. 
 2. LLH skal holde fast ved målet om tredelt organisasjonsstruktur uten endringer. 
 3. Tomånedersfristen kan fravikes. 
 
 REGIONLAG – REGIONINNDELING 
 
 1. I utgangspunktet bør det etableres rene fylkeslag, men dette må kunne fravikes der 
geografien gjør det tids- og kostnadskrevende å møtes. 
 2. I de fylker det etableres flere regionlag bør det være et samarbeidsorgan for eksempel 
bestående av leder og nestleder i hver region. Dette for å samordne kontakten mot fylket. 
 3. Regionlagenes oppgaver må være å inspirere og samordne kontakt mellom lagene. 
Der representantene fra flere lag møtes utveksles gjerne erfaringer og ideer som kan skape 
inspirasjon.   Dette i tillegg til valg av årsmøteutsendinger til LLH. 
 Har ingen kommentar til forslaget om inndeling hvis flere regionlag pr. fylke. Dette bør skje i 
samråd i fylkene, men de fylker som velger å ha flere regionlag må ikke få flere 
årsmøteutsendinger til LLH tilsammen enn de vedtatte 3 utsendinger pluss 1 ekstra pr. 1000 
medlemmer pr. fylke. Dette for å forhindre at det ikke dannes regionlag for å få mange 
årsmøteutsendinger med fulle rettigheter. 
 
KONTINGENTEN 
 
 1. Ja, kontingenten må være en sats pr. medlem. 
 2. Nei! 
 3. Absolutt ikke! Dette fører til at lag med få medlemmer sponser de store laga, eller for å si 
det slik: LLH må ikke tillate at noen medlemmer betaler 5 kr, mens andre kanskje må betale 
50 kr i kontingent til LLH. Dette vil skape en forskjell vi ikke kan være stolte av! 
 4. Det må ikke sette noen grenser! Se begrunnelse i punkt 3. 
 
Generell kommentar til kontingent og  økonomi: 
Målsettingen om økonomi i LLH i åra framover er uten mål og mening! Det kan ikke være 
meningen at aktiviteten skal å ned  i takt med lønns- og kostnadsøkning. Målet må være en 
opptrapping i åra framover. Under årsmøtet i Hardanger for snart to år siden var det 
høylytte klager over at statstilskuddet til LLH var mye lavere enn i sammenlignbare 
organisasjoner. Ja, men det er kontingenten også - og tro det eller ei, men dette har en 
sammenheng! Organisasjoner vi mener vi kan sammenligne oss med kan være Norges 
Bygdekvinnelag eller Husflidslaget. Disse ligger på en årlig kontingent pr. medlem på 500-700 
kr. pr. år som fordeles mellom lokallag, regionlag og nasjonal overbygning. Disse har 
hovedorganisasjoner med flere ansatte i sekretariatet. Dette må være en målsetting også for 
oss!  
 



Forslag:  
For å nå en målsetting om flere ansatte og bedre økonomi i LLH må kontingenten økes i 
tiden framover. Organisasjonen ser ikke ut til å være klar for en stor kontingent økning, så 
det bør lages en plan over framtidig kontingent økning og flere ansatte i sekretariatet. Kan vi 
tenke oss målet om 3 stillinger i løpet av 5-7 år? 
Troms Historielag mener dette kan være oppnåelig uten en kontingent økning som går ut 
over privatøkonomien til medlemmene. 
 
SEKRETATRIATETS PLASSERING 
 
Troms Historielag ser at det er både fordeler og ulemper med flytting til Oslo i forhold til å 
fortsatt bli i Trondheim. Største fordel med flytting vil være nærhet til departementene, men 
vi mener mye av den kontakten foregår over telefon og internett. Bedre økonomi kan gi 
mulighet til 1-2 reiser til Oslo om behovet er tilstede, og dermed kan vi fortsatt nyte godt av 
større areal til samme pris i Trondheim. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, og vi kjenner 
heller ikke til hva en flytting vil koste! 
 

Svar på høringsdokument vedtatt på Troms historielags årsmøte i Tromsø 22. mars 2015 

 

Arnhild Lindholm 

Leder Troms historielag 


