Årsmelding HIFO Østlandet 2012-2013
Styret har i perioden bestått av: Geirr Olav Gram (leder), Ane Bjølgerud Hansen (nestleder og
skolekontakt), Monica Mørch (kasserer), Morten Nordhagen Ottosen, Håkon Evju, Marius
Bjørnson Hofstad, og Elisabeth Teige (permisjon). Vinteren 2013 har styret blitt supplert med
Martin Austnes og Gjermund Forfang Rognved.
Styrets arbeid:
Styret har hatt seks møter i perioden. Møtene har vært benyttet til å utarbeide aktivitetsplan og
forberede aktiviteter. Informasjon til medlemmene blir distribuert på e-post og Facebook.
Etter lengre erfaring med lite oppslutning fra medlemmene på arrangementene har vi gitt
utsending av informasjon pr post lav prioritet. Dette er en tidkrevende metode som ikke lenger
står i forhold til resultatene.
Lokallaget har levert to bidrag til Historikeren i 2012-2013. Ane Bjølgerud Hansen skrev om
arrangementet om den Arabiske våren i historisk perspektiv på Litteraturhuset i nr. 2-3 2012.
Marius Bjørnson Hofstad skrev om serien av arrangementer «I en sofa på arkivet» på
Riksarkivet i nr. 1-2013. Handlet også spesielt om møtet der tema var boken «Like gode
nordmenn? Den norske militærfascismens historie» av Lars Borgersrud som kom ut i 2012.
Styret har videreført linjen med utadrettet virksomhet der flere arrangement er åpne for alle
historieinteresserte, og ikke bare betalende medlemmer i HIFO. Ambisjon har vært å lage
varierte arrangement ut fra valg av tema, formidlingsform og møtested. Erfaringene er
imidlertid blandete og opplegget bør vurderes.
I oktober arrangerte vi et møte på Litteraturhuset i Oslo der vi igjen tok opp spørsmålet om
historikernes synlighet som var tema for lokallagssamlingen i Trondheim i november 2011.
Styret ønsket å ta opp til samtale hvordan historikere kan opptre i media. I panelet satt Guri
Hjeltnes, Knut Kjeldstadli og Erling Sandmo. Einar Lie var ordstyrer. Synne Corell skulle
også sitte i panelet, men ble dessverre sykemeldt. Møtet trakk mellom 30 til 40 personer og
mange av dem var medlemmer i HIFO. Dette er den beste oppslutningen fra medlemmene om
et arrangement på flere år.
Lærerseminaret var lagt til Norsk folkemuseum med tema undervisningsopplegg knyttet til en
ny utstilling om den gamle Stortingssalen og demokrati. Med kun fire påmeldte medlemmer
ble seminaret avlyst. Flere institusjoner tilbyr liknende kurs for lærere og gir oss konkurranse.
Seminar for masterstudentene om muligheter i arbeidslivet har blitt arrangert tidligere av
HIFO Østlandet med god oppslutning fra studentene. Da vi var underveis i planleggingen av
årets seminar ble styret kontaktet av programutvalget på historie (studentene) som ønsket råd
til sitt tilsvarende arrangement som de arbeidet med. Styret foreslo et samarbeid, men våre
forespørsler ble ikke besvart. Styret la bort planene om et seminar for å unngå konkurranse.
Etter disse erfaringene har styret diskutert å redusere antall årlige arrangementer fra fire til to.
Det vurderes også å holde foredragskvelder på utesteder om historiske tema. Disse møtene vil
være åpne for alle. Møter som er spesielt rettet mot lærere og studenter har vist seg å være
vanskelige å gjennomføre, mens de åpne møtene har vært en suksess to år på rad. Styret vil
fortsette samarbeidet med andre institusjoner og foreninger som Riksarkivet og Fortid som
har gitt gode resultater tidligere og i året som gikk.

Historiedagene 2014 skal arrangeres ved Universitetet i Oslo. HIFO Østlandet har vært i
kontakt med Hilde Sandvik og gitt uttrykk for at vi ønsker å samarbeide om arrangementet.
Det skal nedsettes en arrangementskomite på IAKH der lokallaget har foreslått å stille med de
to styremedlemmene Martin Austnes og Gjermund Forfang Rognved.
Årsmøtet i HIFO Østlandet ble holdt i Oslo 10. april kl. 17 på Stockfleths i Prinsens gate.

Utgifter
Utgiftene denne perioden har i hovedsak vært knyttet til påskjønnelse til foredragsholdere,
leie av lokale på Litteraturhuset og arbeidsmøter for styret. Se vedlagt regnskap.
Regnskapet 15.03.2012 – 12.03.2013 er godkjent av Toril Gythfeldt, regnskapsleder ved
Norsk Folkemuseum.
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