HIFO-BODØ, ÅRSMØTE 24. APRIL 2013

ÅRSBERETNING
Styret har bestått av:
Alan Hutchinson, koordinator og kasserer
Knut Andersson
Thomas Andreassen
Knut Harald Strand
Hege Stavseth
Alf Ragnar Nielssen

Medlemstall: 36

Aktiviteter
Fjorårets årsmøte var berammet til 29. mars 2012 på Håløygtunet. Dessverre var ikke antall oppmøte
tilstrekkelig at årsmøtet var beslutningsdyktig. Oven fornevnte styre har fungert som en interim- eller
forretningsstyre i det siste året. Medlemmene ble forelagt interimstyret som et forslag, samt
årsmeldingen og regnskapet for 2011-12 ved e-mail 30. mars og det kom ingen innsigelser på noen av
delene.
I forbindelse med årsmøtet var det lagt opp til framvisning av maleriene av Adelsteen Normann som
henger på Håløygtunet og et foredrag av Viggo Eide om maleren. Viggo holdt foredraget, som var
veldig godt mottatt av de tilstedeværende.
4.-6. mai ble det avholdt det årlige Historiedagene med HIFO årsmøte i Bodø. Dette arrangementet
var vellykket men krevde såpass mye av HIFO-Bodøs sine medlemmer at øvrige aktiviteter ble
neglisjert eller nedprioritert. Det ble da ikke flere aktiviteter forsommeren 2012.
Lørdag 15. september ble det arrangert tur til Saksenvik med guiding til kvernsteinsbruddene og på
den nye minikraftstasjonen. Knut Harald Strand tok ansvar for organisering av utflukten og han med
familien stilte mat og forfriskninger i deres hus på gården. Omkring 20 medlemmer og ikke
medlemmer deltok i noe som må sies å ha vært en både vellykket og svært innholdsrik om litt
strabiøs tur. Knut, sin familie og guiden Terje Jensen, takkes på det varmeste.
23. oktober holdt tromsøhistorikeren og bodøværing Rune Hagen et foredrag om hekser med tittelen
”Forfølgelse av hekser og trollfolk i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet” til et velfylt auditorium på
Bodø Videregående skole.

Julebord ble hold 12. desember på kantine ved Bodø videregående skole slik har vært praksis de siste
årene. I forkant ga Linda Haukland et foredrag over hennes nye bok ”Hverdag i ruinene”, om
hverdagslivet i Bodø under andre verdenskrig til en begeistret forsamling.
27. februar ga Steinar Aas et foredrag på Bodø videregående skoles auditorium over hans nye bok
om Nordlendingenes forening i Oslo til en noe glissen forsamling. De som ikke var tilstede gikk glipp
av en glitrende framstilling, har jeg hørt.

Alan Hutchinson

