HIFOs arbeidsplan for perioden mai 2013-medio 2014
HIFO skal være den sentrale og samlende organisasjonen for norske faghistorikere. Som
forening skal HIFO engasjere seg i spørsmål som angår historiefaget og historikernes
situasjon og arbeidsvilkår.
Ifølge HIFOs statutter skal årsmøtet 2013 vedta en arbeidsplan for HIFO. Planen skal være
forpliktende for styrets arbeid, og beretningen til årsmøtet 2014 skal oppsummere arbeidet i
forhold til denne. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i HIFOs økonomiske situasjon, og styrets
forslag skal la seg realisere innenfor nåværende budsjettrammer. For ordens skyld skal
det nevnes at budsjett og arbeidsplan ikke sammenfaller i tid. Budsjettet følger kalenderåret,
mens arbeidsplanen følger styreperioden. Planen fremhever felter der styret mener det bør
ytes en målrettet innsats i kommende periode.
Organisasjonen
• HIFO skal, både sentralt og gjennom lokallagene, arbeide for å rekruttere nye medlemmer,
særlig blant historikere ansatt i skoleverket og arkiv- og museumssektoren. Ordningen med
gratis medlemskap for nyuteksaminerte masterstudenter i historie vil bli videreført.
• HIFO skal opprettholde kontrollen med økonomien i organisasjonen og videreutvikle sin
kompetanse når det gjelder muligheter for ekstern finansiering, og fortsette arbeidet mot å
oppnå fast, årlig støtte til drift fra Kulturdepartementet, slik at de ulike delene av foreningens
virksomhet kan sikres og stimuleres.
• HIFO skal vedlikeholde organisasjonens nettsider og Facebookside.
• HIFO skal videreføre sitt engasjement i forhold til paraplyorganisasjonen Norges
Kulturvernforbund, og arbeide for en samlende og inkluderende kulturvernbevegelse der
både faglighet og engasjement står i fokus.
• HIFO skal foreta nødvendige avleveringer til sitt arkiv i Bergen og til Riksarkivet.
• HIFO skal opprettholde sine eksisterende fire priser og stipend og sørge for kompetent
vurdering av kandidater til disse.
• HIFO skal videreføre arbeidet med seminar for lokallagsrepresentanter og styremedlemmer,
og søke ekstern finansiering til dette.
• HIFO skal tilstrebe at medlemsregisteret inneholder flest mulig oppdaterte e-postadresser.
• HIFO skal utarbeide en ny brosjyre om organisasjonen som kan brukes i rekrutterings- og
informasjonssammenheng.
HIFO-arrangementer og arrangementer der HIFO er partner
• HIFO skal, sammen med lokal arrangør, arbeide for å sikre finansieringen av Norske
historiedager.
• HIFO skal være en synlig organisasjon på arrangementer der organisasjonen er partner.
• HIFO sentralt skal, så langt budsjettet tillater dette, gi støtte ut over lokallagstøtten der hvor
lokallagene har satt i gang større arrangement.
Historikerne og en bredere offentlighet
• HIFO skal utvise et offentlig engasjement i saker som angår historikerprofesjonen og
historiefaget. Her bør både HIFO-styret, redaksjonen for medlemsbladet og skoleseksjonen
spille en aktiv rolle.
• HIFO skal arbeide for åpen utlysning av historiefaglige oppdrag. HIFO skal bistå offentlige
og private arbeidsgivere i utlysnings- og ansettelsesprosesser, og skal opparbeide kompetanse
på anbudsproblematikk ved å gi særskilt ansvar for feltet til et styremedlem.

Arbeid spesielt rettet mot skole og lærere i historie
• HIFOs prosjektkonkurranse skal opprettholdes, og det skal arbeides for å øke antallet
deltakere og bidrag. Det er ønskelig å få med flere skoler, og i særlig grad å rekruttere flere
fra ungdomsskolen. For å få med flere deltakere, er det ønskelig med et tettere samarbeid med
HIFOs lokallag. Skoleseksjonen oppfordrer til, men vil også ta initiativ til, at det organiseres
lokale og regionale arrangement med tanke på å fremme prosjektkonkurransen, og stiller
gjerne opp på disse.
• HIFO-skole skal arrangere et etterutdanningsseminar for historielærere høsten 2013.
• Kontakten med de utenlandske samarbeidspartnerne i EUSTORY og Euroclio skal
opprettholdes og styrkes.
• HIFO-skole skal videreutvikle sin nettside for prosjektkonkurransen.
Internasjonalt arbeid
• HIFO skal videreutvikle samarbeidet med CISH (Comité International des Sciences
Historiques) og med menneskerettsorgansiasjonen NEAR (Network for Education and
Academic Rights).
• HIFO skal videreføre arbeidet med institusjonalisering av det nordiske historikersamarbeidet
gjennom den nyopprettede nordiske historikerkomiteen, som har som målsetting å fungere
som kontinuitet og kontaktpunkt mellom de nordiske historikermøtene.
• HIFO skal arbeide for å fremme norsk deltakelse på internasjonale konferanser i regi av
organisasjoner som HIFO er medlem av, som for eksempel verdenskongressene arrangert av
CISH og de nordiske historikermøtene.
Historikeren
• HIFO skal, i samarbeid med redaksjonen, opprettholde høy kvalitet på medlemsbladet
Historikeren og kontinuerlig evaluere tidsskriftets profil. Den tette dialogen mellom styret og
tidsskriftredaksjonen skal opprettholdes.
• HIFO skal arbeide for at redaksjonen i Historikeren får økt handlingsrom, blant annet ved å
sikre bladet større annonseinntekter.
• Redaksjonen vil fortsette arbeidet med å rekruttere faste bidragsytere til medlemsbladet fra
andre læresteder.
• Historikeren skal publiseres som pdf-fil på HIFOs nettsider med et etterslep på ca. tre
måneder.
Historisk Tidsskrift
• HIFO skal videreføre det gode samarbeidet med Universitetsforlaget etter signering av ny
kontrakt om utgivelse av HT, og skal sammen med redaksjonen og forlaget sikre at Historisk
tidsskrift opprettholder den høye kvaliteten og er det sentrale norske historiefaglige
tidsskriftet.
• HIFO skal følge utviklingen innenfor NFR når det gjelder støtteordninger for fagtidsskrifter
nøye, og skal sammen med Universitetsforlaget arbeide aktivt for best mulig økonomiske
rammer for HT.
• HIFO skal følge open access-debatten og bidra til den at den løftes opp på nasjonale arenaer.
Scandinavian Journal of History
• HIFO skal arbeide for at tidsskriftet blir bedre kjent i det norske historikermiljøet,
eksempelvis ved at det utarbeides rabattordninger for medlemmer av organisasjonen.
• HIFO skal arbeide for at tidsskriftet på sikt kan heves til nivå 2-status når det gjelder
vitenskapelig rapportering.

