Den norske historiske forening
HIFO Rogaland
Årsberetning 2016

Årsmøtet 2016
Årsmøtet ble holdt på Stavanger Maritime Museum, 29. mars 2016. Årsberetningen for 2015 og
handlingsplan ble presentert av Beate Aasen Bøe, og godkjent av de oppmøtte. Kasserer Lene Bøe
gikk gjennom regnskapet, som ble godkjent. Helen Bjerkreim Kommedal og Lene Bøe ble valgt videre
som styremedlemmer for 2 år. Eirik Rønning Bergsagel og Frode Fyllingsnes ble gjenvalgt som
varamedlem for 1 år. Anne Tove Austbø, Nils Olav Østrem og Arne Langhelle ble valgt som
valgkomité.
Styret
Styret bestod 2016 av:
Beate Aasen Bøe – Leder
Grethe Bjerkreim Kommedal – Sekretær
Lene Bøe – Kasserer
Ole Kallelid – styremedlem
Erik Rønning Bergsagel – Varamedlem
Frode Fyllingsnes – Varamedlem
Det har blitt holdt 3 styremøter i beretningsåret. I tillegg har styret kommunisert ved behov på e-post
og gjennom egen gruppe på Facebook.

Arrangementer
27. oktober: Historiekveld med May-Brith Ohman Nielsen med omvisning i Stømvig kolonihage. Hun
holdt foredraget ”Små paradiser” som var basert på boka hun gav ut tidligere i fjor. Omtrent 20
personer møtte opp.
29. november: Historiekveld med Arnvid Lillehammer i foajéen til Stavanger Maritime museum.
Lillehammer holdt foredraget ”De reisande folket i Noreg. Kven var dei, og korleis kan me vite noko
om deira eldre historie?” Omtrent 30-40 stykker møtte opp.
18. januar 2017: Medarrangør til foredraget ”Bot og betring? Luthers 95 teser og lagnaden deira?” av
postdoktor Joar Haga på Sølvberget i Stavanger. Hovedarrangør var Vitenskapsakademiet i
Stavanger.

Verv og representasjon
Grethe Bjerkreim Kommedal deltok på lokallagsamlinga i Oslo i november. Her var det foredrag og
deling av erfaringer og utfordringer hos lokallagene.
Facebookgruppen som ble opprettet i 2012 har nå 71 medlemmer. Der legges det ut informasjon om
HIFO sine aktiviteter og andre relevante arrangementer og aktuell informasjon.
HIFO Rogaland har også bidratt i ”Historikeren” med referat fra arrangement.

Medlemmer
HIFO Rogaland hadde 57 medlemmer 2.mars 2017.

