Aktivitetsrapport HIFO Trøndelag høsten 2013 – våren 2014
Til tross for en omfattende omstillingsprosess har aktivitetsnivået til HIFO Trøndelag begynt å avta.
Etter styreskiftet i august 2013 ble den nyvalgte styreleder nødt til å trekke seg på grunn av flytting
og flere styremedlemmer har vært opptatt med andre forpliktelser. Likevel ble det lagt til rette for å
fortsette arbeidet med å arrangere få men gode arrangement som er rettet mot studenter. Dette har
vi klart å gjennomføre høsten 2013, men ikke vårsemesteret 2014.

Publiseringsseminar
Onsdag 16. oktober arrangerte HIFO Trøndelag et publiseringsseminar på NTNU (Dragvoll). I tillegg til
å være en åpen invitasjon for HIFOs medlemmer var seminaret rettet primært mot MA-studenter og
PhD-kandidater i historie. Et av poengene med seminaret var å fokusere på at forskning både kan
publiseres vitenskapelig og populærvitenskapelig.
De tre innlederne fokuserte på forskjellige aspekter ved publisering.
Randi Bjørshol Wærdahl, førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier, NTNU, og redaktør
Historisk Tidsskrift, snakket om hvordan man kan få sin artikkel publisert i Historisk Tidsskrift. Hva
forventes av forfatterne, hvordan foregår publiseringsprosessen, og hva er "minste motstands vei"
for å få publisert?
Håkon Stokland, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, delte sine erfaringer om
prosessen rundt å skrive om masteroppgaven til en artikkel.
Håvard J. Nilsen, avdelingsleder ved Vefsn museum, delte sine erfaringer om publisering gjennom
mer populære kanaler, blant annet i populærhistoriske magasiner som Levende Historie og i
lokalhistoriske årbøker.

Arrangementet var meget vellykket med et sted mellom 20 og 30 deltagere.

Karriereseminar
Et karriereseminar ble planlagt arrangert i løpet av vårsemesteret 2014, men lot seg ikke
gjennomføre på grunn av en rekke utfordringer. Vi fikk negativ respons fra flere av de inviterte
innlederne, i tillegg til at flere av styremedlemmene var opptatt med andre forpliktelser, og vi ikke
klarte å finne en dato som passet for alle. Karriereseminaret ble derfor lagt på is.

HIFO Trøndelag sin Facebook-side
I løpet av perioden har vi vært flinke til å bruke den nylig opprettede Facebook-siden hyppig som en
informasjonshub for våre egne seminarer og for historiefaglig aktivitet i Trondheim generelt.
Arrangementer i regi av «Fagutvalget for historie og klassiske fag», «NTNUs Middelalderseminar»,

«Trondheim klassisk studentforening» og «Trondhjems Historiske Forening», for å nevne noen, har
blitt reklamert for på denne siden.

