04.01.2019

Referat fra landsmøtet i Norsk namnelag 16.11.2018, møtelokale M30
Observatoriegata 1 B, Oslo
Møtet ble satt kl. 15.45. 17 personer var til stede.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallinga og sakslista (utdelt) ble godkjent uten kommentarer.
2. Valg av møteleder og referent
Frode Myrheim ble valgt til møteleder, Anne Svanevik til referent.
3. Virksomheten i Norsk namnelag 2017–2018 (toårs-melding)
Leder Frode Myrheim kommenterte toårs-meldinga (utdelt), datert 15.11.2018. Medlemstallet har
gått ned fra ca. 400 til ca. 300 i perioden. Kommentar fra møtet: Dette er alvorlig, bør tas tak i av
styret.
Ifølge leder Frode Myrheim var det største dolkestøtet i perioden at tidsskriftene ikke lenger får noen
offentlig støtte.
4. Tidsskriftet Namn og Nemne
Redaktør Ole-Jørgen Johannessen orienterte:
Nr. 35–2018 er nå på trappene, nesten trykkeklart, kommer antakelig medio januar.
Vi har gått over til Novus forlag med den forhåpning at det skulle være billigere enn det vi tidligere
måtte betale til forlag i Bergen. Dette har ikke slått helt til. Det første nummeret var avgjort billigere,
men det vi nå må betale, begynner å nærme seg et nivå som gjør oss tungpustet. Målet med
tidsskriftet er å synliggjøre at vi har et navnefaglig arbeid på høyt nivå her i landet.
Hele årganger fra 2002 til 2014 er lagt ut på Norsk namnelags nettside. Innholdslista ligger på
nettsida for de tidligere årgangene (fra 1984) og de to siste (2016 og 2017).
Gudmund Harildstad nevnte en tidligere styresak fra 2016: Brev til Nasjonalbiblioteket med spørsmål
om å legge Namn og Nemne lenger fram i digitaliseringskøen til Bokhylla.no. Vi har ikke fått svar.
Gudmund Harildstad undersøker hvor det ligger i køen.
Ole-Jørgen Johannessen opplyste at Universitetet i Bergen kommer til å selge ut gamle nummer av
Namn og Nemne til en rimelig pris.

5. Meldingsbladet Nytt om namn
Vidar Haslum har gått ut av redaksjonen. Det er vanskelig være i redaksjonen når han sitter så langt
unna de andre (Kristiansand versus Oslo). Men han stiller fortsatt som kontaktperson. Terje Larsen
gikk inn som redaksjonssekretær i siste nummer (65/66–2017) etter at Klaus Johan Myrvoll gikk ut.
Gudmund Harildstad kan fortsatt lese korrektur.
Tom Schmidt stilte spørsmål ved om dette meldingsbladet er riktig sted for gode bokmeldinger.
Kanskje meldingsbladet bare skal ha bokomtaler, slik at bokmeldingene heller kommer i Namn og
Nemne. Det kom også synspunkt på at Nytt om namn til tider nesten virker som et meldingsblad for
Språkrådet. Ole-Jørgen Johannessen minnet om formålet med Namnelaget og tidsskriftene. Nytt om
namn skal være vår kontakt ut – det meste bør være lesbart for alle. Den kommende redaksjonen må
ta rev i seilene når det gjelder stoffmengde. Olav Veka mente bladet inneholder for lite stoff om det
som foregår lokalt. Han oppfordret alle til å be lokale folk om å skrive.
Terje Larsen svarte at redaksjonen tar disse innspillene med seg.
6. Hjemmesida
Olav Veka refererte til omtalen i siste Nytt om namn (65/66–2017). Aktiviteten på nettsida er
økende, mange folk er innom. Det er litt forskyvning i interessesøk. Ny rapport for 2018 kommer i
neste nummer av Nytt om namn.
Veka etterlyste kontakt med brukerne. Han hører aldri noe fra dem – blir ikke tipset om det som
skjer. Han etterlyste også meldinger om lenkeråte og bedre kontakt med styret i Namnelaget om
stoff som skal legges ut. Nettsida virker sovende hvis det aldri skjer noe!
Namnelaget betaler for programmet – webhotellet. Olav Veka og Nancy Coleman gjør arbeidet
gratis.
Tom Schmidt spurte om det har vært vurdert å publisere meldingsbladet bare på nett? Ole-Jørgen
Johannessen svarte at det har vært diskutert i styret. Til nå har styret vært tilbakeholdne fordi vi tror
at mange av våre medlemmer ikke bruker Internett, og at vi da må være forberedt på at
medlemstallet kan gå enda mer ned. Dessuten liker vi å lese blader og bøker i bokform. Det er godt
mulig at økonomien vil tvinge oss til kun nettutgave. Styret og redaksjonen ser på dette videre.
7. Regnskap, økonomi
Ole-Jørgen Johannessen delte ut papirer og orienterte. Medlemspengene er nå overført til Novus
forlag. Pr. 23.10.2018 har vi en disponibel saldo på kr 123.007,74. Siste nummer av Nytt om namn ble
mye dyrere enn vi var forespeilet fra Novus forlag. For Namn og Nemne var resultatet i henhold til
det vi ventet. Underskudd for 2017 er kr 34.163,30. Vi er derfor i en vanskelig økonomisk situasjon og
må ta av formuen for å få gitt ut 2018-tidsskriftene.
Hvorfor ble Nytt om namn så dyrt? Svar: Vi trodde ombrekking lå i kalkylen. Dessuten ble det tatt inn
fargefotografier. Forlaget og Namnelaget har nok snakket litt forbi hverandre. Brynjar Mørkved
mente styret bør forhandle om avslag i prisen.
Vi fikk ikke være med på den nye ordningen med konsortium for norske tidsskrifter (Ceres).
Forskningsrådet har hatt en hemmelig komité til å vurdere hvem som er verdige. Vi har ikke fått noen
forklaring på hvorfor vi ikke ble funnet verdige. Vi fylte ut og leverte det vi skulle. (Tom Schmidt var i
forberedende møte, men på spørsmål etterpå fikk heller ikke han noen forklaring på avslaget.) Terje
Larsen leste opp fra avslagsbrevet. Der står det at det ikke kan klages på de faglige vurderingene.

Brynjar Mørkved påpekte at fordi dette er offentlige midler, må det foreligge en begrunnelse for
hvorfor vi ikke fikk støtte. Han mente Namnelaget bør sende brev og spørre, eventuelt gå til
overordnet departement.
8. Kontingentheving
Ole-Jørgen Johannessen orienterte og refererte til utdelte papirer. Utgivelsen av Namn og Nemne
2018 vil koste kr 83.000,-. Bare ombrekkingen koster over kr 20.000,-. For Nytt om namn har vi
11.11.2018 fått tilbud fra forlaget X-IDE på en totalkostnad på kr 14.735,- (enkeltnummer, 64 sider +
omslag, opplag 350). Ut fra dette foreslår Johannessen å stille inntil kr 15.000,- til disposisjon fra vår
bankkonto.
Fra styrets side har vi tidligere annonsert en kontingentøkning fra 200 til 250 kr.
Vedtak: Kontingenten heves til kr 250,- i 2019. Styret gis fullmakt til å vurdere ytterligere økning til kr
300,- i 2020, hvis den økonomiske situasjonen tilsier det.
Johannessen påpekte at det ikke er lett å publisere tidsskriftene. Vi må se i øynene at vi i løpet av 2–3
år må finne andre måter å publisere på. Styret må se på hvilke løsninger som fins.

9. Arbeidet framover
Notat ble delt ut.
1. Fortsette digitaliseringa av Namn og Nemne og Nytt om namn.
2. Olav Veka og Nancy Coleman vil fortsette med nettsida.
Kommentar: Alle må bli bedre til å melde inn stoff.
3. Namnelaget bør være aktivt på Lokalhistoriewiki.
4. Fortsette arbeidet med søkbar stedsnavnbibliografi på nettsida vår. Hva med å jobbe for å få
utarbeidet en personnavnbibliografi? Kontakte Terje Aarset / Kristoffer Kruken. Oppdatere
pekere på nettsida til pågående navneprosjekt og databaser over innsamlete navn.
5. Få flere medlemmer i Facebook-gruppa Norsk namnelag.
Ole-Jørgen Johannessen oppfordret Namnelaget til å engasjere seg i den generelle
navneproblematikken i samfunnet i dag; den nye navnekulturen i landet (mer liberalisering).
Brynjar Mørkved var bekymret for at Språkrådet får mer styring over stedsnavntjenesten. Hvor blir
det av den frie, faglige vurderinga?
10. Valg
Valgkomiteen Ole-Jørgen Johannessen og Olav Veka la fram forslag.
Frode Myrheim og Marit Breie Henriksen ønsker ikke gjenvalg til styret, men Frode Myrheim har sagt
seg villig til å være varamedlem. Terje Larsen og Gulbrand Alhaug er foreslått som nye medlemmer.
Nytt styre blir da:
- Leder Terje Larsen, Hokksund
- Nestleder Anne Svanevik, Oslo
- Styremedlem Gunnstein Akselberg, Bergen (vara Tor Erik Jenstad, Trondheim)
- Styremedlem Ellen Marie Lund Foldal, Fetsund (vara Frode Myrheim, Aurskog-Høland)
- Styremedlem Gulbrand Alhaug, Tromsø (vara Vidar Haslum, Kristiansand)

Redaksjonen for Namn og Nemne ble gjenvalgt:
Ole-Jørgen Johannessen (Bergen), Vidar Haslum (Kristiansand), Gudlaug Nedrelid (Kristiansand) og
Tom Schmidt (Oslo).
Redaksjonen for Nytt om namn:
Vidar Haslum har gått ut. Redaksjonen blir:
Botolv Helleland (Oslo), Gudmund Harildstad (Oslo), Terje Larsen (Hokksund)
11. Ymse
Brynjar Mørkved lurte på om styret kan si noe om hvordan de organiserer høringa til forslaget til ny
lov om stadnamn (høringsfrist 14. januar 2019). I paneldebatten etter navnekonferansen samme dag
oppfordret Mørkved Namnelaget til å kontakte andre organisasjoner samt å samarbeide om
høringsuttalelsene. I tillegg bør laget bruke media så effektivt som mulig.
På siste styremøte i Namnelaget 09.11.2018 ble det bestemt at ny leder (Terje Larsen) utarbeider
forslaget fra Namnelaget. Larsen opplyste at han har skummet gjennom høringsnotatet, men at han
så langt ikke har tenkt så mye på høringssvaret. Han er enig i mange av innspillene som kom fram på
navnekonferansen i dag.
Larsen ble oppfordret til å omtale høringa både på hjemmesida og facebook-sida og til å legge ut
høringssvaret når det er klart.

