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Aktiviteter:
Styret i HIFO Trøndelag har lagt ambisjonene for lagets aktiviteter på et moderat nivå og tar
sikte på å arrangere 2-3 møter per halvår. Høsten 2018 arrangerte vi to foredrag og begynte
planleggingen av trøndersk feiring i anledning HIFO150. Denne våren har vi hatt ett
arrangement og planlegger også en byvandring i forbindelse med årsmøtet 7. mai. Styret har
hatt jevnlige møter både høsten 2018 og våren 2019. Lokallaget har en robust økonomi.
Laget har per mai 2019 59 registrerte medlemmer (mot 66 i mai 2018). Lagets aktivitet har i
perioden mai 2018 – mai 2019 bestått av:
6. september 2018: UFFA – alternativ ungdomskultur i Trondheim


Morten Haugdahl, konservator ved Rockheim



Cirka 30 oppmøtte

Dette var et veldig interessant foredrag med stort publikum på Kieglekroa i Trondheim.
Haugdahl ga oss innsikt i både den politiske og kulturelle betydningen UFFA hadde og
fortsatt har for mange ungdommer i Trondheim.
29. november 2018: Conservative Political Thought in Britain and Scandinavia


Gary Love, førsteamanuensis ved ISL, NTNU



12 oppmøtte

Vi hadde et hyggelig førjulsarrangement på NTNU Dragvoll, med kaffe, kaker og spennende
foredrag om konservativ politikk i Storbritannia og Skandinavia. Dette er det første foredraget
vi arrangerer på engelsk, som et forsøk på å rekruttere engelskspråklige medlemmer.
14. mars: NATO-medlemskapet i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk


Karl Erik Haug, historiker ved Luftkrigsskolen



17 oppmøtte

Haug diskuterte de lange linjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitisk historie og skapte en
god og dynamisk dialog med publikum. Det var en svært lærerik og trivelig kveld på
Krambua.
7. mai: Sosialhistorisk byvandring på Kalvskinnet (i forbindelse med årsmøtet i
lokallaget samme dag)


Svein Carstens, professor ved ILU, NTNU

Annen HIFO-aktivitet 2018-2019: Vi har opprettholdt kontakt med Risvollan borettslag, i
forbindelse med borettslagets 50-årsjubileum i 2020. Sarah Hermanstads kontakt med
Risvollan borettslag har bidratt til at ideen om en jubileumsbok fortsatt er aktuell for
medlemmer av ulike utvalg i borettslaget og vi håper borettslagets beboere arbeider videre
med finansieringsplaner knyttet til ansettelse av en faghistoriker.
Vi har søkt om støtte fra Institutt for historiske studier ved NTNU i forbindelse med
markering av HIFO150 og fått innvilget 10 000 kr (vi søkte opprinnelig om 30 000,-).
Styret: Styret har avholdt fire styremøter (13.08.18, 07.11.18, 06.02.19, 30.04.19) i tillegg til
korrespondanse via e-post. Årsmøte avholdes 7. mai.
På vegne av styret 2018-2019
(sign.)
Maria Antonie Sæther

Virksomhetsplan 2019-2020
Framover jobber vi med planlegging av trøndersk feiring av HIFO150 i månedsskiftet
august/september. På styremøte 30.04.19 diskuterte vi også mer generelt veien videre for
HIFO Trøndelag. Vi har de siste årene arrangert en del foredrag og byvandringer, noe også
flere foreninger og aktører tilbyr her i Trondheim (Litteraturhuset, Trondheim historiske
forening, Kunnskapsbyen og lignende). Markedet for denne type arrangement er derfor noe
mettet. Det arrangementet vi mener har vært mest i tråd med HIFOs mandat var vårt seminar
om oppdragsforskning, så vi ønsker å bevege oss mer i retning av denne typen arrangement
framover: arrangement som i større grad ivaretar interessene til historiefagets utøvere og
fremmer kontakt mellom de ulike historikermiljøene (§3 i vedtektene). Vi har derfor planer
om å arrangere færre små foredrag og heller bruke tid på å samle fagmiljøet i Trøndelag til en
eller annen for form årlig seminar/workshop/konferanse. På denne måten håper vi å på lang
sikt kunne styrke kontakten mellom historikere i Midt-Norge. Vi er fortsatt på idé- og
planleggingsstadiet, men satser på å gjennomføre seminaret i februar/mars 2020.

