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Den  Den norske historiske forening – avdeling Rogaland    
 

Årsberetning for perioden 23. april 2010 til 31.mars 2011 
 
Årsmøtet 2010 
Årsmøtet ble avholdt 23. april kl 18.00 i Sandnes kommunes representasjonslokale på 
Skeianetunet. 14 medlemmer var til stede. Av årsmøtedokumenter var innkalling og styrets 
årsmelding sendt ut på forhånd. Årsmelding og utkast til handlingsplan for 2010–2011 ble 
godkjent. Det fremlagte regnskapet ble godkjent i henhold til revisors skriv. 
I den faglige delen av årsmøtet sto byjubileet i Sandnes i fokus. Jubileet var behørig markert 
av kommunen én uke før bl.a. med utgivelse av et byhistorisk verk i to bind. Programmet 
omfattet en kort presentasjon av historieverket og en byvandring der forfatterne var guider. 
Rogaland historie- og ættesogelag hadde stand med tilbud på lokalhistorisk litteratur. God mat 
og drikke sterkt subsidiert av Fagbokforlaget som var utgiver av historieverket, avsluttet et 
vellykket arrangement.  
 
Styret 
Konstitueringen på styremøtet 17. juni fikk dette utfallet:  
Olav Tysdal (leder), Heidi Løge (sekretær og skolekontakt), Gunleiv Hadland (kasserer), Eva 
Jakobsson (styremedlem), Anne Tove Austbø (varamedlem), Annette Stokkeland 
(varamedlem). 
Valgkomiteen har bestått av Roald Berg, Kristin Fjelde Tjelle og Sturle Holmen  
Revisor har vært Jørg Eirik Waula. 
Det ble avholdt seks styremøter i beretningsåret, fire i 2010 og to i 2011. 
 
Arrangementer og annen virksomhet 
Medlemsmøte på Misjonshøgskolen 21. oktober presentasjon av to doktorgradsprosjekter: 
Kristin Fjelde Tjelle, Missionary Masculinity. Norwegian Lutheran Missionares to the Zulus 
1870–1930 (foreløpig tittel), Misjonshøgskolen 
Hege Roaldset, Norsk zulumisjon og religiøs endring, et sør-perspektiv, UiS 
I tillegg en grundig presentasjon av Misjonsarkivet og omvisning på Misjonsmuseet. 
 
Verv og representasjon  
Olav Tysdal er medlem av det nasjonale HIFO-styret. 
Olav Tysdal er HIFO-Rogalands representant i Referansegruppa for arkivsenter på 
Ullandhaug.  
Heidi Løge og Annette Stokkeland deltok på HIFO skoles arbeidsseminar 7.-8. mai. Tema: 
Hvordan kan HIFO skoles prosjektkonkurranse tiltrekke seg flere deltakere i fremtiden? 
Olav Tysdal deltok på Norske historiedager i Bø i Telemark, juni 2010. 
Olav Tysdal deltok på styrets lokallagsseminar i Oslo 1.-2- oktober. 
Heidi Løge deltok på skoleseminar for historielærere 22.-23. oktober. Tema: Globalhistorie i 
undervisningen i Norge og Europa. 
 
Medlemmer 
HIFO-Rogaland hadde 40 medlemmer per 1. januar 2011. 
 
Stavanger, 2011-03-21 
For styret i HIFO-Rogaland 
Olav Tysdal  

 


