Den norske historiske forening
HIFO Rogaland
Årsberetning 2019

Årsmøtet 2019
Årsmøtet ble holdt på Arkivenes Hus på Ullandhaug torsdag 21. mars 2019. Årsberetningen for 2018
og handlingsplan for 2019-20 ble gjennomgått av Frode Fyllingsnes og godkjent av de frammøtte.
Kasserer Lene Bøe presenterte regnskapet, som ble godkjent.
Valgkomiteen har bestått av Roald Berg og Nils Olav Østrem. Ingen av disse hadde anledning til å
møte. Deres innstilling ble lest opp.
- Styremedlemmer (velges for 2 år): Kari Hempel og Finn Arne Jørgensen ble valgt i 2018 og var ikke
på valg. Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo og Frode Fyllingsnes ble gjenvalgt. Erik Rønning Bergsagel
hadde takket nei til gjenvalg. Nytt styremedlem ble Fredrik Hestholm.
- Vararepresentanter (velges for 1 år): Lene Bøe og Ole Jone Eide ble gjenvalgt. Valgkomiteen foreslo
at tallet på vararepresentanter økes til tre. Dette ble godkjent av årsmøtet. Nytt varamedlem ble Karl
Even Selvig.
Styret konstituerer seg selv.
Roald Berg og Nils Olav Østrem hadde sagt seg villige til å fortsette som valgkomite.
Lene Bøe takket på vegne av styret Erik Rønning Bergsagel for god innsats for HIFO Rogaland
gjennom mange år.
Under punktet eventuelt tok Hans Eyvind Næss opp saken om bispearkivet. Dette arkivet finnes på
Statsarkivet i Kristiansand. Det inneholder svært mye materiale fra Rogaland, som vil være viktig å
bruke fram mot jubileene i 2025 (Stavanger 900 år, 200 år siden den organiserte utvandringen til
Amerika startet, 100 år siden gjenetableringen av Stavanger bispestol). Kopier av saker som gjaldt
Rogaland i bispearkivet, ble kassert under flytting av Statsarkivet fra sentrum til Ullandhaug i 2017.
Det dreidde seg om ca. 50 arkivbokser. Næss foreslo at HIFO burde ta initiativ til en petisjon til
Arkivverket om skanning av dette materialet. HIFOs leder lovte å følge opp denne saken. Næss tok
også opp om det burde arrangeres et seminar om jubileene i 2025 med tanke på å samordne innsatsen
fra historikerne.
Per-Olof Grönberg, førsteamanuensis ved UiS, holdt foredrag basert på sin nye bok The Peregrine
Profession. Transnational Mobility of Nordic Engineers and Architects, 1880-1930. Etterpå var det
spørsmål og diskusjon.

Styret
Styret 2019 bestod av: Frode Fyllingsnes (leder), Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo (styremedlem),
Kari Hempel (styremedlem), Fredrik Hestholm (styremedlem), Finn Arne Jørgensen (styremedlem),
Lene Bøe (varamedlem og kasserer), Ole Jone Eide (varamedlem), Karl Even Selvig (varamedlem).
Det har blitt holdt to styremøter i beretningsåret. I tillegg har styret kommunisert ved behov på e-post.

Arrangementer
• 3. oktober 2019: For tredje gang arrangerte HIFO Rogaland høstfest. Denne gangen fant festen sted i
Ågesentunet, Hillevåg, med 17 deltakere. Vi hadde bestilt mat fra Matboden. Hver deltaker betalte
egenandel, som dekket kuvertutgiften. Kveldens foredrag fokuserte på husdyr og mennesker i eldre
tid:
- Kristin Armstrong Oma (Arkeologisk Museum, UiS): «Å leva med sau. Sauehald i bronsealderen»
- Dolly Jørgensen (UiS): «Grisehold i middelalderen»

• Styret hadde planlagt en medlemskveld med foredrag i november 2019, men denne ble av praktiske
årsaker utsatt til etter årsskiftet:
16. januar 2020 arrangerte HIFO Rogaland sammen med The Greenhouse ved UiS møte på
personalrommet, Hulda Garborgs Hus, UiS. Marie-Theres Fojuth, postdoc. ved UiS, holdt foredraget:
«Snøen, dampen og fotografen: Anders Beer Wilses bilder av Bergensbanen 1908/1909». Etter
foredraget var det spørsmål og diskusjon. Ca. 30 personer hadde møtt fram.

HIFO Rogaland har formidlet invitasjon til egne og andres arrangementer via epost til medlemmer og
egen Facebook-side.

Representasjon
Kari Hempel deltok på Historiedagene i Tønsberg i juni 2019 og presenterte HIFO Rogalands
årsberetning 2018 på HIFOs årsmøte.
Kari Hempel deltok på HIFOs lokallagsseminar i Trondheim i november 2019, der
organisasjonsbygging var det sentrale temaet.

HIFO 150 år
I forbindelse med feiringen av HIFOs 150 års jubileum ble hvert av lokallagene utfordret til å skrive
en omtale av en viktig artikkel i Historisk tidsskrift. Omtalene ble lagt ut på HIFOs hjemmeside med
lenke til artikkelen. På vegne av HIFO Rogaland skrev Nils Olav Østrem om Ingrid Semmingsens
artikkel «Nordisk utvandringsforskning» fra 1977. Omtalen ble lagt ut i juni.
Før HIFO Rogalands høstfest startet kl. 19 ble det gitt opplæring til de som ønsket å bidra med nye
eller redigering av gamle artikler i Store Norske Leksikon (SNL). Skrivedugnaden til SNL var også en
del av HIFO jubileet.

Medlemmer
HIFO Rogaland hadde 53 medlemmer ved utgangen av 2019. Dette er en reduksjon på 7-8
medlemmer fra forrige årsskifte.

Styret i HIFO Rogaland 2019/20:
Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo (s)
Lene Bøe (s)
Ole Jone Eide (s)
Frode Fyllingsnes (s)
Kari Hempel (s)
Fredrik Hestholm (s)
Finn Arne Jørgensen (s)
Karl Even Selvig (s)

