ÅRSMELDING FOR HIFO BERGEN
FEBRUAR 2011 – FEBRUAR 2012
1. Tillitsvalgte
Styret har bestått av: Ingrid Myrstad, Historikarverksemda SA, leder og kasserer;
Anders Fält, lektor, skolekontakt; Elise Nicolaisen, Universitetet i Bergen,
styremedlem; Eyvind York, frittstående historiker, styremedlem; Pål
Svenungsen, Universitetet i Bergen, styremedlem.
2. Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2012 ble avholdt 20. februar 2012. Se vedlagt referat.
3. Aktiviteter (perioden februar 2011 – februar 2012)
HIFO Bergen arrangerte til sammen tre arrangementer i perioden.
29. mars:
HIFO Bergen inviterte til arrangement om oppdragshistorie på Logen Bar. Hvilke
forventninger har oppdragsgiveren, og hvordan møter historikeren disse? To
historikere delte sine erfaringer med oss. Morten Hammerborg fra UiB snakket
om oppdragshistorikerens tomme frihet. Halvor Skurtveit, som er historiker i
Fjell kommune, tok opp forholdet mellom historikeren og lokalsamfunnet og sine
erfaringer fra bygdebokoppdrag. Arrangementet var også annonsert på Bergen
historisk forums program, og det kom rett i underkant av 20 tilhørere.
31. mars:
Forfatteren av boken Samhold og svik. Et mørklagt kapittel i historien om de
norske Sachsenhausenfangene, Øystein Bentsen, holdt foredrag på Café Opera i
regi av HIFO Bergen. Der fortalte han en dramatiske historie om en lite omtalt
hendelse blant nordmenn som satt fengslet i den tyske konsentrasjonsleiren
Sachsenhausen. Det var godt oppmøte på foredraget, ca. 30–40 tilhørere.
3. november:
HIFO Bergen holdt seminar for masterstudenter i historie og ferske historikere
om hvilke valgmuligheter historikeren har i yrkeslivet. Siden år 2000 har norske
universitet og høyskoler uteksaminert rundt regnet 1400 historikere. Vi spurte
blant annet: Er det jobb til alle? Hva kan en bruke utdannelsen i historie til?
Hvordan kommer en seg dit en vil? Med oss hadde vi syv historikere med fartstid
i yrkeslivet som delte sine erfaringer med tilhørerne. Panelet bestod av Yngve
Nedrebø, statsarkivar; Krister Hoaas, journalist i Bergens Tidende; Ane Landøy,
universitetsbibliotekar; Torbjørn Wentzel, innkjøpskonsulent i Statoil; Kjell Jarle
Høyheim, utviklingssjef i NRK; Anne Aune, fylkesarkivar; Inger-Lise Sleire,
historielektor ved Fjell vgs. Hver av innlederne fortalte om sin yrkeskarriere og i
hvor stor grad de hadde hatt/fortsatt har bruk for utdannelsen i historie Det ble
satt av tid til diskusjon og spørsmål fra salen, samt en pause med kaffe og boller.
Seminaret ble holdt på kveldstid på UiB og rundt 70 aspirerende historikere
møtte opp. Arrangementet var informativt og endte med en god diskusjon om
historikeres yrkesmuligheter.
4. Annet
Eyvind York representerte HIFO Bergen på Den norske historiske forenings
årsmøte i 2011. Styret i HIFO Bergen var dessverre ikke representert på årets
styre- og lokallagsseminar da ingen hadde anledning.

5. Økonomi
Se vedlagt regnskap.

Bergen, den 24. Januar 2012
For styret i HIFO Bergen
Ingrid Myrstad
Leder

