
Årsmelding HIFO Østlandet 2010/2011 
 

Styret har i perioden bestått av:  

Monica Mørch (økonomi), Ole Kristian Sandvik (skolekontakt), Geirr Olav Kveim Gram, Marius 

Bjørnson Hofstad, Ingrid Næser, Morten Nordhagen Ottosen, Elisabeth Teige (leder). 

 

Styrets arbeid: 

Styret har hatt 6 møter i perioden. Møtene har vært benyttet til å utarbeide aktivitetsplan, forberede 
aktiviteter, diskutere aktuelle samarbeidspartnere og å sende ut informasjon til medlemmene.  Alt 
tyder på at en gmail-konto og Facebook-side har vært nyttige verktøy. I løpet av perioden har vi lagt 
ned hjemmesiden og i stedet opprettet en blogg (hifoostlandet.blogspot.com) . Mellom møtene har 
en del informasjon og planlegging foregått på e-post eller i mindre grupper.  
 
Når det gjelder utsending per post har vi hatt litt problemer med postutsendelse, men dette har vi nå 
fått ryddet opp i. Det gjenstår litt rydding i medlemslister, vi får en del post i retur bl.a., men alt i alt 
har vi nå system på dette.  
 
Informasjon til medlemmene har i hovedsak blitt distribuert per e-post og via Facebook og bloggen, 
men vi har også hatt to postutsendelser i løpet av vårsemesteret 2011. Vi mener at kontakten med 
medlemmene nå har blitt bedre enn den var, men mye kan fortsatt gjøres.  
Vi har også arbeidet med å få flere samarbeidspartnere, og i ett tilfelle, foredrag om Store nordiske 
krig i Riksarkivet, gikk vi også ut til lokalhistorielagene i Osloområdet, noe som førte til et relativt godt 
oppmøte.  
 
Vi i HIFO Østlandet forøser å sy sammen et variert program for våre medlemmer, både når det 
gjelder tidsperioder og formidlingsform. Denne perioden har vi hatt foredrag, byvandring og 
omvisninger. Det er tydelig at foredrag og vandringer er det som trekker flest folk. Vi har også forsøkt 
oss med et seminar for masterstudentene i Oslo der vi fokuserte på de ulike yrkesveiene man kan ta 
etter endt master i historie. Oppmøtet her var godt. (Se for øvrig HIFO nytt, juni 2011).  
 

Aktiviteter: 

I høstsemesteret hadde vi et lavt aktivitetsnivå, men dette kom seg i vårsemesteret.  

Høsten 2010: 

1. Christian August-monumentet på Bygdøy 

Foredrag og omvisning 

2. Historisk vandring på Sagene 

Byvandring 

Våren 2011: 

1. Mediateket, Nasjonalbiblioteket i Oslo 

Omvisning 



2. Seminar for masterstudenter 

Seminar/diskusjon 

3. "Den store nordiske krig" ved Ola Teige på RA.  – var planlagt til november 2010, men ble utsatt og 

gjennomført april 2011.  

Foredrag. 

4. Årsmøte 2011 

5. Sommeravslutning (under planlegging da årsmeldingen ble utarbeidet) 

 

Utgifter 

Utgiftene denne perioden har i hovedsak vært knyttet til påskjønnelse til foredragsholdere og 

omvisere og arbeidsseminarer for styret. I forbindelse med foredraget på Riksarkivet finansierte vi 

også noe enkel bevertning til tilhørerne. På masterseminaret serverte vi snacks.  

I alt har utgiftene beløpt seg til 9 380,80. Saldo på driftskonto sto pr. 9. mai 2011 på 4 083.50.  

Regnskapet 23.3.2010-9.5.2011 er godkjent av revisor Toril Gythfeldt, regnskapsleder ved Norsk 

Folkemuseum.  

 

Vedlegg 

Saksliste til årsmøtet 

Regnskap 23.3.2010-9.5.2011 

 


