Den Den norske historiske forening – avdeling Rogaland
Årsberetning for perioden 6. mars 2012 til 11.mars 2013
Årsmøtet 2012
Årsmøtet ble avholdt 6. mars 2012 på Norsk Oljemuseum i Stavanger. Det møtte rundt 15
medlemmer. Av årsmøtedokumenter var innkalling og styrets årsmelding sendt ut på forhånd.
Årsmelding og utkast til handlingsplan for 2012-2013 ble godkjent. Regnskapet ble fremlagt
på møtet og godkjent i henhold til revisors skriv.
Valgt til nye styremedlemmer 2012-2014: Lene Bøe og Annette Stokkeland.
Varamedlemmer: Anne-Tove Austbø (gjenvalg) og Nils Andreas Høie (ny)
Årsmøtet ble avsluttet med foredraget Stavanger – Oljeby i 40 år av Kristin Øye Gjerde.
Dette var en del av seksjonen Oljen som endringskraft som Oljemuseet hadde ansvaret for
under Historiedagene i Bodø 3.–6. mai 2012.
Styret
Konstitueringen på styremøtet 12. april fikk dette utfallet:
Olav Tysdal (leder), Annette Stokkeland (sekretær), Lene Bøe (kasserer), Heidi Løge
(styremedlem, skolekontakt), Anne Tove Austbø og Nils Andreas Høie (varamedlemmer).
Valgkomiteen har bestått av Svein Ivar Langhelle, Kristin Fjelde Tjelle og Sturle Holmen.
Revisor har vært Jørg Eirik Waula.
Det ble avholdt fire styremøter i beretningsåret, to i 2012 og to i 2013.
Medlemsarrangementer
Medlemsmøte på Statsarkivet i Stavanger, 31. mai. Tema: FOTOGRAFIHISTORIA –
sett frå Rogaland. Arkivar Lisabet Risa presenterte den nye boka si med samme tittel.
Ca. 15 medlemmer fikk med seg en spennende presentasjon av generell fotohistorie med
lokal vinkling.
Medlemsmøte 29. november på Stavanger Museum. Tema: Presentasjon av det rykende
ferske firebinds historieverket om Stavanger. Harald Hamre orienterte om forhistorien for
tilblivelsen av verket, der innsatsen til Bjørn Utne særlig ble trukket frem, og om
arbeidsprosessen under veis. Ola Kallelid, ansvarlig for bind 2 og Kristin Øye Gjerde, som
sammen med Gunnar Roaldkvam, har skrevet bind 4, «representerte» forfatterne. De ca. 20
fremmøtte fikk en interessant orientering om den store innsatsen arbeidet med en omfattende
bybiografi representerer.
Verv og representasjon
Heidi Løge og Annette Stokkeland deltok på samling i Sverige 20.–22. april. Oppdrag:
sensur/utvelgelse av innleverte oppgaver til HIFO/Fritt ords prosjektkonkurranse «Min
historie» i ungdoms- og videregående skole.
Anne Tove Austbø og Olav Tysdal deltok fra styret på Historiedagene i Bodø, 2.– 4. mai.
Heidi Løge og Annette Stokkeland deltok på samling i Oslo 26.–27. oktober i forbindelse med
HIFOs prosjektkonkurranse «Min historie».
Lene Bøe deltok på styrets lokallagsseminar i Tromsø, 19.– 20. oktober.
Olav Tysdal er HIFO-Rogalands representant i Referansegruppa for arkivsenter på
Ullandhaug.
Olav Tysdal er med som HIFO-representant i en gruppe med utspring i Rogaland Historielag
som arbeider med å skaffe midler til et historieverk om Hetland herred, «forsvant» fra
historien da det ble delt mellom Stavanger og Sandnes kommuner i 1965.
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Det ble opprettet en Facebook-gruppe for HIFO-Rogaland høsten 2012.
Medlemmer
HIFO-Rogaland hadde 58 medlemmer per 1. januar 2013.
Stavanger, 12.02.13
For styret i HIFO-Rogaland
Olav Tysdal
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