Årsmelding HIFO Østlandet 2013-2014
Styret har i perioden bestått av: Geirr Olav Gram (leder), Monica Mørch (kasserer), Morten
Nordhagen Ottosen, Håkon Evju, Elisabeth Teige, Martin Austnes og Gjermund Forfang
Rongved. Vinteren 2014 ble styret supplert med Inger Hilde Killerud som ny skolekontakt
etter at Ane Bjølgerud Hansen flyttet til utlandet.
Styrets arbeid:
Styret har hatt to møter i perioden. Møtene har vært benyttet til å utarbeide aktivitetsplan og
forberede aktiviteter. Informasjon til medlemmene blir distribuert på e-post og Facebook.
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.
I oktober arrangerte vi et møte på Uglebo (HF-studentpuben på Blindern) der tema var
Tollister på nett og phd. i historie Ragnhild Hutschison snakket om tema. Møtet trakk omlag
20 tilhørere, og mange av dem var studenter. Selv om tema var smalt, nådde det ut til dem
som var interessert.
Vinteren 2014 har vi hatt kontakt med Historisk studentforening (HSF) om et samarbeid. Vi
ønsker å koordinere flere arrangement slik at HIFO-Østlandet kan komme i bedre kontakt
med miljøet av historiestudenter på Blindern. HSF ønsket å arrangere et arbeidslivsseminar
med deltakere fra oss. Seminaret ble utsatt av HSF og de planlegger et arbeidslivsarrangement
under Historiedagene 2014.
Årsmøtet kombineres med et bokarrangement for antologien «Movements and Ideas of the
Extreme Right. Positiones and Continuities» på Litteraturhuset i Oslo. Redaktørene av boken
er Nicola Karcher og Anders G. Kjøstvedt som vil holde en innledning og åpne for diskusjon.
Historiedagene 2014 skal arrangeres 20.-22. juni ved Universitetet i Oslo. HIFO Østlandet har
Gjermund Rongved som sin representant i arrangementskomiteen på IAKH og styret er
innstilt på å bidra praktisk til gjennomføring.
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.
Vedlagte regnskap er godkjent av Toril Gythfeldt, regnskapsleder ved Norsk Folkemuseum.
Vedlegg
Regnskap
Geirr Olav Gram
Leder i styret,
HIFO lokallag Østlandet

