ÅRSMELDING FOR HIFO BODØ
APRIL 2010 – APRIL 2011

1.
Tillitsvalgte
Styret har bestått av:
Jan Oscar Bodøgaard, Fauske videregående skole, leder 04.10 – 11.10
Linda Helen Haukland, Universitetet i Nordland, leder 12.10 –
Alan Hutchinson, Universitetet i Nordland, kasserer
Svein Lundestad, Universitetet i Nordland, styremedlem
Knut Andersson, Bodø videregående skole, styremedlem
Thomas Andreasson, Bodin videregående skole, styremedlem
2.
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2010 ble holdt 21. april 2010 på Bodø videregående skole. Det ble holdt foredrag i
forbindelse med årsmøtet av Per-Bjarne Ravnå med tittelen ”Jesu oppstandelse. Historisk
viten og religiøs tro”.
Årsmøtet vedtok årsmeldingen uten tilføyelser
Regnskapet ble enstemmig godkjent
For øvrig vises det til eget årsmøtereferat.
3.
Aktiviteter (perioden april 2010 – april 2011)
Som tidligere deltok Hifo Bodø ved Lisbeth Glanfield, i planlegging og gjennomføring av
Nordlandsseminaret i Bodø 26.-27. mai. Fokus på seminaret var Regionshistorie.
Hifo Bodø gjennomførte ut over dette tre arrangement etter årsmøtet i 2010, og alle var i
større eller mindre grad ekskursjonspreget:
9. juni:
Tur til Bodø Kringkaster ved Løp. Her orienterte Hans Nordhus fra Bodø Kommune og
tidligere ansatte ved Bodø Kringkaster om kringkasterens driftshistorie, og vi fikk en
interessant omvisning i lokalene. Her var også mye teknisk utstyr fra den nedlagte
Radiotelegrafiskolen tatt vare på.
Beklageligvis var frammøtet heller spinkelt, ca 6 – 7 personer fra Hifo.
11. september:
Tur til Skjønstå Gard ved Fauske. Her var Alan Hutchinson fra Hifo Bodø turansvarlig, han
ble forsterket av Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma Historielag, som hadde omvisning på
Skjønstå. På Skjønstå gård viste Tor Hugås fra Skjønstås venner oss rundt. Ekskursjonen
hadde stort oppmøte.
20. oktober:
Møte på Luftfartsmuseet med orientering om Isfront-prosjektet + omvisning i Anlegg 96.
Her var museets Karl Kleve og Kari Aasjord White informative og imøtekommende verter.
Oppmøte på mellom 15 og 20 personer.
16. februar 2010
I 2011 har Hifo Bodø i forbindelse med Fagdag i historie i regi av Universitetet i Nordland og
Nordland fylkeskommune, invitert til foredragskveld med Jan Eivind Myhre fra Universitetet
i Oslo med temaet ”Universitetet i Oslo 200 år: bærere av akademisk kunnskap: roller,
funksjoner og status gjennom 200 år.” Rundt ti personer hørte på foredraget, som var svært
informativt og interessant.

Det kan også nevnes at Hifo Bodø har, i samarbeid med Historieseksjonen ved UiN, påtatt seg
å arrangere Norske Historiedager 4. – 5. mai 2012. Her har Wilhelm Karlsen påtatt seg
ledervervet, Hifo Bodø har opprettet en arbeidsgruppe som har begynt planleggingen av dette
arrangementet. Hotellavtale er signert og programmet er under utarbeidelse. Det er holdt tre
arbeidsmøter så langt.
4.
Annet
Alan Hutchinton representerte Hifo Bodø på Den norske historiske forenings årsmøte i 2010.
Knut Harald Strand deltok på Hifos seminar for lærere 22. og 23. oktober 2010.

5.
Økonomi
Regnskapet for perioden ble lagt fram på årsmøtet.

Bodø, den 4. mars
For styret i Hifo Bodø

Linda Helen Haukland
Leder

