Årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2014
Åpning ved HIFO-leder
Kari Myklebost ønsket velkommen

1. Konstituering og godkjennelse av fullmakter, valg av møteleder og referenter
Årsmøtet konstituerte seg ved UiO, Georg Sverdrups hus, auditorium 2, 20. juni kl. 1810
Deltakere ca 50
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet, og ingen fullmakter ble presentert. Møteleder Dag
Hunstad, referent Christel Domaas ble valgt.

2. Årsmeldingene fra lokallagene.
Årsmeldinger fra alle HIFOs lokallag bortsett fra Vestfold ble presentert.
Kari informerte om at nytt lokallag, HIFO Vestoppland, konstitueres til høsten.
Årsmøtet hadde ingen kommentarer.
Se HIFOs nettsider for lokallagenes individuelle årsmeldinger.

3. Årsmelding fra HIFO-styret
Leder Kari Myklebost presenterte årsmeldingen for 2013. Årsmøtet godkjente denne uten
kommentarer. Myklebost brukte anledningen til å takke redaksjonen i Historikeren og
avtroppende styremedlemmer for arbeidet siden forrige årsmøte.
Christel presenterte medlemstall og utvikling.
Karsten informerte om Skole-HIFO og om Historiekonkurransen, som har fått inn
rekordmange bidrag.
Se HIFOs nettsider for årsmeldingen.

4. Regnskap
Kasserer Ingrid Myrstad presenterte HIFOs regnskap for 2013. HIFOs økonomi er stabil, men
med en liten nedgang i kontingentinntekter og annonseinntekter.En økning i støtte fra
universiteter og høyskoler veier opp. Utgivelse av Historikeren og kostnader til møter utgjør
de største utgiftspostene. Lønn til sekretær er noe høyere grunnet skifte av sekretær.
Regnskapet for 2013 går i overskudd med ca kr. 41000,-.
Årsmøtet vedtok regnskapet.

5. Budsjettforslag og årsplan
Leder og kasserer orienterte årsmøtet. Nytt for kommende år er mer fokus på
internasjonalt samarbeid i den nyopprettede komiteen ”Den nordiske historikerkomite”
som skal fungere som bindeledd mellom de Nordiske historikermøtene.
Videre følges debatten om Open Access i forhold til å ivareta Historisk Tidsskrift innenfor
rammene.
Se HIFOs nettsider for budsjettforslag og årsplan for 2014-15.

6. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

7. Valg:
*Leder
Kari Myklebost gjenvalgt ved akklamasjon.
*Styremedlemmer og vararepresentanter
Anne Kjersti Jacobsen, Lise Kvande og Erik Opsahl gjenvelges ved akklamasjon.
Marthe Hommerstad og Henrik O. Mathiesen valgt til nye styremedlemmer.
Lena I. Landsem valgt som ny vara i styret.
*Valgkomité
Styret foreslo ingen endringer til valgkomitéen. Komitéen gjenvalgt.
*Revisorer
Jenny Heggvik gjenvalgt.
Arne Solli valgt til ny revisor.

Christel Misund Domaas
Sekretær

