Årsmelding HIFO Vestoppland
13.11.14 – 1.6.2015
Grunnet oppstart seint på året, velger vi å føre årsmeldingen fram til 1. juni. Den neste
årsmeldingen fra lokallagets hånd kan få et mer normalt tidsspenn, 1.1.2015 – 31.12.2015.
Stiftelse
Den norske historiske forening i Vestoppland holdt sitt stiftelsesmøte i Gjøvik den 13. november
2014. Vestoppland er en fellesbetegnelse for Gjøvik, Hadeland, Land og Toten. Invitasjoner til
møtet var sendt til historieinstitusjoner og videregående skoler i disse områdene samt i
Lillehammer, Gausdal og Valdres.
Det var sju personer til stede. Møtet ble referert i Historikeren 1/2015. Etter et foredrag av Morten
Haave ble følgende styre valgt:
 Morten Haave, leder
 Helen Murray, sekretær
 Trond Nygård, kasserer.
Laget har ennå ikke hatt økonomisk aktivitet i perioden. Arbeidsformen er epost og personlig
kontakt.
Medlemsliste
Etter å ha blitt stiftet fikk laget sin første medlemsliste fra HIFO-sekretariatet; medlemmene
fordeler seg slik:
 Lillehammer 7
 (Gudbrandsdalen 1)
 Gjøvik 2
 Toten 3
 Land 2
 Valdres 1
Det har antakeligvis kommet inn flere, det har ikke lokallaget oversikt over, men det er utvilsomt
grunnlag for et større medlemstall.
Arrangement
HIFO Vestoppland holdt sitt andre arrangement 19. mai 2015. Knappe to uker etter det britiske
valget holdt historiker Hans Olav Lahlum og statsviter Øivind Bratberg hvert sitt foredrag om
britiske statsministre 1900–2015. Stedet var Gjøvik bibliotek og litteraturhus, og arrangementet var
åpent også for ikke-medlemmer (for å sikre foredragsholderne et respektabelt oppmøte). Håpet ble
innfridd da det kom over 100 personer.
Gratisreklamen vi satset på var tydeligvis vellykket, med plakater, sosiale medier, lokalavisas «hva
skjer» og ikke minst redaksjonell forhåndsomtale i distriktets avis. Vi anbefaler dette til andre
HIFO-lag. Det eneste som kostet noe var å holde biblioteket åpent i 3 timer utover åpningstid.
Møtet ble/blir referert i Oppland Arbeiderblad 21. mai 2015 og Historikeren 3/2015.
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