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Aktiviteter:
I tråd med fjorårets virksomhetsplan har vi lagt om vår arrangementsprofil og arrangert to
større samlinger fremfor 2-3 møter i semesteret. Våren 2019 begynte vi å planlegge et
seminar for historikere i regionen, i tillegg til markering av HIFO150. Vi fortsatte å følge
opp Risvollan borettslag i håp om at de ville ansette en historiker til å skrive jubileumsbok,
men avsluttet dette arbeidet i juni 2019 da de valgte å ansette en journalist blant borettslagets
beboere. Vi organiserte også HIFOs lokallagsseminar i Trondheim i november 2019. Styret
hadde jevnlige møter i hele 2019 og har kommunisert per e-post og videochat våren 2020.
Laget har per mars 2020 54 registrerte medlemmer (mot 59 i mai 2019). Lagets aktiviteter har
i perioden mai 2019 – mai 2020 bestått av:
17.10.2019: HIFO150! Workshop med Store norske leksikon
Vi valgte å markere HIFO150 ved å invitere til workshop med Store norske leksikon på
Sosiologisk poliklinikk i Trondheim sentrum. Magne Njåstad innledet workshopen med
foredrag om HIFOs historie og Gunn Hild Lem fra SNL ga deltakerne en introduksjon til
artikkelskriving i leksikonformat og veiledet underveis i workshopen. Vi avsluttet
kvelden med en sosial samling og pizza. Antall deltakere: 13.

29.22.2020: Lokallagsseminar
Vi ble invitert til å organisere HIFOs lokallagsseminar i Trondheim, der vi bisto med
hotellreservasjon, bestilling av møtelokaler og mat. Seminaret ble arrangert på St. Olavs
hospital for i overkant av 20 deltakere.
05.03.2020: Midtnorsk historieseminar 2020
Vi arrangerte et heldagsseminar for historikere i Trøndelagsregion. Vi hadde to
plenumssesjoner med Hilde Gunn Slottemo, Jakob Maliks og Heidi Anett Beistad som
inviterte foredragsholdere. Abstractsesjonene var varierte og seminardeltakerne hadde
bakgrunn fra UH-sektoren, bibliotek, arkiv, skole, museum og historielag. Seminaret ble
arrangert med økonomisk støtte fra Torstein Erbos gavefond, Institutt for historiske og
klassiske studier og Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU, og lokalene leide vi
gratis av Det kongelige norske videnskabers selskab. Det ble en flott seminardag med både
faglig og sosialt samvær i Fylkesmannsboligen i Trondheim. Seminaret ble avsluttet med
middag. Antall deltakere: 30.
Styret har avholdt fire styremøter (05.06.19, 20.08.19, 20.11.19 og 27.03.20) i tillegg til
korrespondanse per e-post. Årsmøte utsettes til august, når vi forhåpentligvis kan samles
fysisk. Om dette fortsatt ikke er mulig i august vil årsmøtet bli arrangert digitalt.
På vegne av styret 2019-2020
(Sign.)
Maria Antonie Sæther

Virksomhetsplan 2020-2021
I det kommende året planlegger vi å ha færre og større arrangement, der vi først og fremst vil
fortsette å arrangere Midtnorsk historieseminar årlig. Deltakerne har kommunisert at det er
ønskelig med et årlig arrangement der de kan formidle forskning og samles sosialt med
kolleger fra ulike virksomheter (UH-sektoren, skoleverket, museum- og bibliotek, historielag
etc.) i hele regionen. I tillegg ønsker vi å arrangere et møte rettet mot studenter i løpet av
høstsemesteret, med mål om å engasjere og rekruttere nye medlemmer blant masterstudenter i
historiske fag. Tidligere har vi arbeidet for å få Risvollan borettslag interessert i å ansette en
historiker til å skrive borettslagets jubileumsbok, og selv om borettslaget til slutt bestemte seg
for å ansette en journalist, så planlegger vi å fortsette med identifisering av mulige forskningsog forfatteroppdrag i Trøndelagsregionen. Vi kommer også til å utforme en alternativ
virksomhetsplan på vårt neste styremøte, i tilfelle de nåværende korona-restriksjonene
opprettholdes utover høsten.

