Årsberetning 2016
I løpet av styreperioden har det vært avholdt tre styremøter. Styret har imidlertid ikke sett det som
nødvendig å avholde flere formelle styremøter ettersom styremedlemmene har hatt god og jevnlig
kontakt per e-post noe som har vist seg å være en god løsning. Styret er samlet sett tilfreds med
måten vi har samarbeidet på.
Dessverre, og til tross for styrets planer, ble det ikke gjennomført noen arrangementer i 2016. Styret
ser på dette som både uheldig og beklagelig. Det ble planlagt både quiz, paneldebatt og omvisning
med foredrag, men dessverre ble ingenting av dette gjennomført av ulike årsaker, både interne og
eksterne. Styret har hatt gode ambisjoner, men med årsak i det overnevnte, samt den «positive
utfordringen» vi har hatt med bl.a. Litteraturhuset og Nasjonalbibliotekets arrangementsrekke ble
HIFO Østlandet på mange måter lagt på is.
På styremøtene har vi snakket mye om hva vår identitet er, og hvem vi skal forsøke å henvende
oss til, med bakgrunn i det overnevnte. Dette ble også tatt opp på lokallagsseminaret som ble
avholdt i Oslo i siste kvartal av 2016. HIFO Østlandet ønsker å være et lokallag som henvender
seg til sine medlemmer, men også historiestudentene på Universitetet i Oslo. Som en såpass liten
organisasjon med begrensede midler vil vi aldri kunne konkurrere med de etablerte institusjonene
hva gjelder arrangementer og deltagerantall. Derfor ser vi det som ønskelig og hensiktsmessig at vi
benytter oss av det nettverket vi har, inkludert studentene, og gjennomfører mere «lavterskel»arrangementer.
Styret opplevde gehør og støtte fra både de øvrige lokallagene og sentralstyret og smått og sen har
vi fått HIFO Østlandet opp på bena igjen. I inneværende år har vi arrangert en svært suksessfull
«historiepils» med godt oppmøte. Styret tar sikte på å arrangere nok en «historiepils» i april i
forlengelsen av årsmøte. I tillegg til dette skal vi også invitere til eksklusiv omvisning i Norsk
Folkemuseums utstilling «Reformasjonen 500 år» i mai. Hva gjelder høstens program planlegger vi
to historiepils med tilhørende foredrag, omvisning på Oscarshall og eventuelt Gartneriet på Bygdø
Kongsgård.

