ÅRSBERETNING FOR FROGNER HISTORIELAG 2015
STYRE
Etter årsmøtet 11. mars 2015 har styret hatt følgende sammensetning:
Elisabeth Solem, leder, Liv Clemens, nestleder, Sissel Nilsen, sekretær og medlemskontakt,
Else Espeland, arrangementsansvarlig , Jan Birger Blom, økonomiansvarlig, Bjørn Stendahl,
redaktør, Geir Tandberg Steigan, hjemmesideansvarlig, Knut Bakkevig og Truls Aslaksby,
vararepresentanter.
Valgkomité: Bjørg Sinding-Larsen, Hanne Stokkeland, Ragnvald Bing Lorentzen.
Styret har i 2015 hatt 3 styremøter.
Historielaget disponerer kontor i Tidemandstuen.
Styreleder og sekretær representerte foreningen på årsmøtet i Landslaget for historielag i
Bø i Telemark.
ØKONOMI
Årsregnskapet er pr.dato (13.01.2016) ikke ferdigstilt, men vil bli bekjentgjort i god tid før
årsmøtet 16.mars 2016. Bankkonto viste pr. 31.12.2015 en saldo på kr. 39.221.56
Historielaget hadde ved årsskiftet 396 betalende medlemmer og tre æresmedlemmer. I
2015 ble 30 medlemmer strøket i medlemsregisteret på grunn av dødsfall, utmelding eller
manglende kontingentinnbetaling. Foreningen fikk 19 nye medlemmer i 2015.
Styret oppfordrer alle medlemmer til å verve nye medlemmer.
KAVRINGEN
Historielaget har i mange år utgitt publikasjonen Kavringen som også i 2015 kom med 4
nummer. Kavringen sendes ut til alle medlemmene samt til andre historielag i Oslo, til
Deichmanske bibliotek, Nasjonalbiblioteket, Oslo Byarkiv og Byantikvaren og til Aftenposten
Redaksjonen består av følgende medlemmer:
Bjørn Stendahl (redaktør), Ragnvald Bing Lorentzen, Knut Are Tvedt og Geir Tandberg
Steigan.
Gjennom en avtale med Nasjonalbiblioteket er nå Kavringen til og med nr. 76 (februar
2015) digitalisert og kan gjenfinnes både på Nasjonalbibliotekets hjemmeside (www.NB.no)
og på Frogner historielags hjemmeside ( www.frognerhistorielag.no ).

HJEMMESIDE PÅ INTERNETT
Arbeidet med å få etablert en hjemmeside på internett ble ferdig i løpet av høsten 2015,
men det er fremdeles mer stoff og flere bilder som skal legges til i tiden fremover. Adressen
er: www.frognerhistorielag.no

MØTER OG ARRANGEMENTER
Historielagets møter og arrangementer har hatt en gledelig stor oppslutning i 2015.
Aktiviteter i 2015:
11.februar – Kåseri om Fangen på Bogstad ved Else Espeland.
11. mars – Årsmøte ble holdt på Nasjonalbiblioteket der vi før selve årsmøtesakene fikk en
orientering om Håndskriftsamlingen og fikk se endel originalmateriale, samt en orientering
om Nasjonalbiblioteket generelt ved Sissel Nilsen.
15. april – Vårvandring «Over alle hauger» fra Carl Berner over Ola Narr, Kampen og
Enerhaugen med Bjørn Stendahl som guide.
3.juni – Sommeravslutning på Nakholmen der vi ble ønsket velkommen av Per Adriansen
som var guide og fortalte om øyas historie.
9.september – Vandring på Bygdøy med Bjørn Stendahl og Truls Aslaksby som guider.
30.september – Fra Kristiania til Oslo i bilder av Anders B. Wilse. Vegard Skuseth fra
Bymuseet kåserte.
28.oktober- Den delte byen – fra bassengkanten i vest til battle i øst. Kåseri ved Knut
Kjeldstadli.
27.november – Førjulsmøte på Fredriksborg.
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