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REFERAT ÅRSMØTE HIFO ROGALAND 29.03.2016 

Sted: Stavanger Maritime Museum Foaje 
Tilstede: Medlemmer og styret i HIFO Rogaland (17) 

Velkommen ved leder Beate Aasen Bøe  

1: Innkalling Årsmøte HIFO Rogaland 

Vedtak: Innkalling godkjent. 

2: Årsmelding og handlingsplan 

Årsmeldingen og handlingsplanen ble gjennomgått av Beate Aasen Bøe 

Årsmelding:  

• Arrangementer i løpet av foregående årsmøteperiode HIFO Rogaland 
• Vekt på arrangementer, hvor mange deltakere og omtale. Særlig ble 

arrangementet med Erik Rønning Bergsagel tatt frem som positivt, «Ikke noe 
snikk snakk, Bjellands hermetikk takk», avholdt på Bøker og Børst. 
HIFO Rogaland har per mars 2016 53 medlemmer. Antakelig er mange ute av 
systemet pga manglende registrering av kontingent.  

Handlingsplan presentert: 

• Vekt på rekruttering Masterstudenter/UiS, lærere i VGO med mastergrad 
• Vekt på å øke oppslutningen rundt arrangementer. Medlemmer og andre. 
• Vekt på å finne tema som fenger. Medlemmer og andre. 
• Arrangementer i Fargegata med fengende tema. 
• Søke medarrangører: Sosiologisk forening, byhistorisk forening, lokalhistoriske 

foreninger, MUST 
• Oppdatere nettsidene på ‘Facebook’ oftere 

Innspill Årsmelding og Handlingsplan: 

• Hva med arrangement i forhold til Kolonihager? Foredrag MO Nielsen? 
Arrangement i kolonihage? Lillehammer erindret kolonihagene.. 

• Positivt med åpne medlemsmøter 
• Målet med å verve masterstudenter og VGO potensiale 
• Involvere lokale historielag i arrangementer 
• Nedgang i medlemstall? Finne årsaken. 

Vedtak: Årsmelding og handlingsplan tas til orientering og videre arbeid med innspill 
som kom i løpet av årsmøtet. 



2	  
	  

3. Historiedagene 2015 

• Lene Bøe presenterte programmet, planlegging, fremdrift og evaluering 
• Arrangementsgruppe ansvar for det praktiske: Styret supplert med Synnøve 

Østebø og Anne Tove Austbø. Studenthjelpere med på selve arrangementet. 
Faggruppe ansvarlig for det faglige programmet: UiS 

• Lene Bøe opprettet et enkeltmannsforetak «Lene Bøe Historietjenester» for å 
få «noe» lønn som sto i forhold til arbeidsbelastning med H15.  

• Erik Rønning Bergsagel og Grethe HB Kommedal var representanter fra styret 
i HIFO Rogaland på årsmøtet til HIFO i anledning H15. 

Innspill HD 15: 

• Positiv til arrangementet H15. Applaus til styret og arrangementskomiteen, 
men især til Lene Bøe som sydde arrangementet sammen og brukte mye tid 
på dette arrangementet. En verdig referanse bør legges til.  

• Det er nesten utelukkende hørt gode ord om arrangementet fra andre miljøer; 
bra ekskursjoner, godt arrangementslokale (AR), mye støtte fra 
medarrangører, noen mer enn andre.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

4. Regnskap/budsjett 

Lene Bøe presenterte regnskapet/budsjettet 

• Budsjettet gjennomgått på en god og oversiktlig måte 
• Med H15 kom det flere poster på budsjettet enn normalt 
• HIFO Rogaland med enda et overskudd 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering med innspill 

5. Valg 

Valgkomiteen presenterte sitt arbeid og mandat 

• Lene Bøe, Grethe Helen Bjerkreim Kommedal og Erik Rønning Bergsagel er 
styremedlemmer på valg 

• Lene Bøe, Grethe Helen Bjerkreim Kommedal ble gjenvalgt som ordinære 
styremedlemmer og Erik Rønning Bergsagel ble valgt som vara uten innspill 
fra frammøtte medlemmer 

• Sist årsmøte ga valgkomiteen arbeid med å finne en 2. vara til styret. 
Valgkomiteen forespurte Frode Fyllingsnes 
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• Frode Fyllingsnes ble valgt inn som 2. vara til styret uten innspill fra frammøtte 
medlemmer 

• Valgkomiteen suppleres med nytt medlem; Arne Langhelle 

Vedtak: Valget er godkjent av de frammøtte medlemmer. Styret konstituerer seg selv. 

6. Innkomne saker:  

• Ingen saker ble meldt 

 

Stavanger 11. april 2016   Referent: Grethe Helen Bjerkreim Kommedal 
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Den	  norske	  historiske	  forening	  –	  avdeling	  Rogaland	  
Handlingsplan	  2016-‐2017	  

	  

Medlemsarrangementer	  

Vår	  2016:	  

• Årsmøte	  29.mars,	  med	  foredrag	  av	  Ketil	  Fred	  Hansen.	  
• Kontakt	  med	  Lena	  Forgaard	  ved	  Sosiologiforeningen	  ved	  UiS.	  De	  sender	  program	  som	  

videresendes	  til	  HIFO-‐medlemmer.	  
• MUST:	  Det	  videresendes	  program	  for	  diverse	  arrangementer	  i	  regi	  av	  MUST.	  
• Historiekveld	  i	  Fargegata.	  Foredragsholder	  og	  sted	  kunngjøres	  ved	  senere	  anledning.	  

Åpent	  for	  alle	  interesserte.	  

	  

Høst	  2016:	  	  

• Arrangement	  på	  Jæren	  er	  under	  planlegging.	  Tema	  kunngjøres	  ved	  senere	  anledning.	  
Lokale	  historielag	  kan	  være	  aktuelle	  samarbeidspartnere.	  	  

• MUST:	  Det	  videresendes	  program	  for	  diverse	  arrangementer	  i	  regi	  av	  MUST.	  
• Kontakten	  med	  Lena	  Forgaard	  i	  Sosiologiforeningen	  opprettholdes.	  
• Historiekveld	  i	  Fargegata.	  Foredragsholder	  og	  sted	  kunngjøres	  ved	  senere	  anledning.	  	  

Åpent	  for	  alle	  interesserte.	  

	  

Vår	  2017:	  

• Årsmøte	  HIFO	  Rogaland.	  	  
• MUST:	  Det	  videresendes	  program	  for	  diverse	  arrangementer	  i	  regi	  av	  MUST.	  
• Kontakten	  med	  Lena	  Forgaard	  i	  Sosiologiforeningen	  opprettholdes.	  
• Historiekveld	  i	  Fargegata.	  Foredragsholder	  og	  sted	  kunngjøres	  ved	  senere	  anledning.	  	  

Åpent	  for	  alle	  interesserte.	  

Representasjon	  

Vi	  vil	  videreføre	  praksisen	  fra	  2013-‐2015,	  med	  å	  ha	  noen	  av	  medlemsmøtene	  som	  åpne	  
arrangementer	  for	  alle.	  På	  sikt	  vil	  vi	  kanskje	  verve	  flere	  medlemmer	  med	  dette,	  men	  viktigst	  er	  at	  
flere	  kommer	  på	  foredrag	  og	  tar	  del	  i	  diskusjoner	  etterpå.	  	  

Det	  arbeides	  for	  å	  verve	  medlemmer	  innenfor	  videregående	  skoler,	  masterstudiet	  på	  UiS	  og	  ellers	  de	  
som	  har	  historiefaglig	  utdanning	  som	  arbeider	  på	  andre	  aktuelle	  felt.	  Kriteriet	  er	  fremdeles	  at	  
aktuelle	  medlemmer	  må	  ha	  hovedfag	  eller	  masterutdannelse.	  
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Vi	  er	  i	  kontakt	  med	  Sosiologiforeningen	  ved	  UiS	  for	  å	  dele	  invitasjoner	  til	  utvalgte	  arrangementer.	  	  
Det	  arbeides	  også	  med	  å	  involvere	  lokale	  historielag	  under	  enkelte	  arrangementer.	  MUST	  sine	  
temaarrangementer	  kan	  være	  interessante	  for	  våre	  medlemmer	  og	  invitasjon	  videresendes.	  

	  

 


