
Årsmelding HIFO Østlandet 2014-2015 
Styret har i perioden bestått av: Elisabeth Teige (leder), Monica Mørch (kasserer), Morten 

Nordhagen Ottosen, Håkon Evju, Martin Austnes, Inger Hilde Killerud og Gjermund Forfang 

Rongved. Vinteren 2015 ble styret supplert med Ingrid Maria Lutnæs, Maria Flaten Gunstad 

og Henrik Olav Mathiesen. Ut av styret gikk Martin Austnes. 

 

Styrets arbeid: 

Styret har hatt to møter i perioden, disse har som tidligere vært brukt til å forberede aktiviteter 

som medlemmene får informasjon om via mail og Facebook. 

Av ulike grunner har det vært mindre aktivitet i lokallaget dette året, noe vi imidlertid tror vil 

forandre seg det kommende året. 

Sommeren 2014 stilte styret i HIFO Østlandet sine ressurser til rådighet for gjennomføringen 

av Historiedagene 2014 som må betegnes som en stor suksess. 

Den 4. november holdt HIFO Østlandet et arrangement i Den gamle stortingssalen på Norsk 

Folkemuseum i forbindelse med 200-årsdagen for unionsinngåelsen med Sverige. 

Arrangementet trakk dessverre få tilhørere, men de som kom fikk oppleve at både Hilde 

Sandvik og Monica Mørch holdt inspirerte foredrag. Referat fra møtet finnes for øvrig i 

Historikeren, no 1/2015. 

De nye medlemmene i styret følger opp strategien til HIFO Østlandet om å øke samarbeidet 

med historiestudentmiljøet på Blindern i Oslo. HIFO Østlandet skal også i tiden fremover bli 

mer relevante for studentmiljøet. 

HIFO Østlandet har fått redusert medlemsmasse som følge av oppstarten av HIFO 

Vestoppland. 

 

Regnskapet: 

Utgiftene for driftsåret 2014-15 har begrenset seg til bokarrangementet avholdt på 

Litteraturhuset i kombinasjon med forrige års årsmøte. Se vedlagt regnskap som er godkjent 

av regnskapsleder på Norsk Folkemuseum Toril Gythfeldt. 

Det er kommet til store inntekter som følge av at Historiedagene 2014 ønsket å benytte seg av 

vår konto til innbetalinger. Dette gjøres opp snart og er ført opp i regnskapet som gjeld. 

 

Vedlegg: 

Regnskap 

 

Gjermund Forfang Rongved, 

Fungerende leder i Styret i HIFO lokallag Østlandet 


