ÅRSMELDING FOR HIFO-BODØ,
For perioden august 2019- juni 2020
1. Tillitsvalgte.
Styret har bestått av:
Marte S. Fagertun, Nord universitet, leder
Stig Morten Kristensen, Duoddara rafe, Pitesamisk senter, kasserer
Knut Harald Strand, Bodin videregående skole, styremedlem
Jowan Mohammed, Nord universitet, styremedlem
Fredrik Lie, Nordland fylkeskommune, styremedlem
Revisor: Wilhelm Karlsen, Nord Universitet
Valgkomite: Miriam Tveit, Nord universitet og Steinar Aas, Nord universitet
Medlemstall: 33
2. Årsmøtet 2019
Årsmøtet 2019 ble avholdt 19. august på Nord universitet.
Det vises det til eget referat fra årsmøtet
3. Aktiviteter
• I samarbeid med Folkets hus ble det arrangert temamøte «Nye tider nu» 30. oktober 2019.
Cirka 20 deltakere fikk høre foredrag ved historikere og HIFO-medlemmer Steinar Aas og
Wilhelm Karlsen «Gjennombrotsåret 100 år etterpå». Servering av kaffe og kjeks.
•

I samarbeid med Arkiv i Nordland ble Arkivdagen 2019 «Gjemt og glemt» arrangert 9.
november på Nord universitet. Foredrag av Stig Morten Kristensen «Bidumsámegiella –
språket som ble gjemt, og nesten glemt»; Alf Ragnar Nielssen «Samene i Lofoten – hvem
kan huske dem?»; Maria Hernes «Samer i Nordland i dag». Avslutning med omvisning i
Arkiv i Nordlands magasin. Cirka 40 deltakere.

•

Julebordet ble i år arrangert 5. desember på Jektefartsmuseet - 15 deltakere fikk en
presentasjon av Stig Morten Kristensen om normeringen av det pitesamiske språket.

•

I tillegg har HIFO-medlemmene blitt spesielt invitert til to gjesteforelesninger ved Nord
universitet og Bodø filmfestivals visning av Taxi Driver med innledning av Roger Griffin.
(Gjesteforelesning 22. oktober professor Steve Murdoch War and Peace: ScottishNorwegian Relations in the 1600 og 24. oktober professor Roger Griffin Nouvelle cuisine
versus student curries: two approaches to understanding society and the threats of
extremism.)

•

Styremedlem Jowan Mohammed er også styremedlem i historiemiljøets filmklubb ved
Nord universitet, slik at vi framover kan samarbeide om arrangement (filmklubben har
normalt 1 filmkveld i måneden).

•

Vårprogrammet avlyst, blant annet arrangement i samarbeid med Krigsmuseet i Bodø 7.
mai, på grunn av koronapandemien.
•

Årsmøte 2020
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4. Økonomi
Regnskapet, legges fram for behandling i forbindelse med årsmøtet.
5. Annet
Jowan Mohammed og Marte S. Fagertun deltok på HIFOs styre- og lokallagshelg i
Trondheim november 2019.
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