Årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2015
Årsmøtet konstituerte ved Universitetet i Stavanger, Rom V101 i Arne Rettedals hus fredag
19. juni kl 18.15.
Åpning ved HIFO-leder
Kari Myklebost ønsket velkommen
Deltakere ca 38

1. Konstituering og godkjennelse av fullmakter, valg av møteleder og referenter
Innkalling godkjennes av årsmøtet, og ingen fullmakter ble presentert. Dag Hunstad ble
valgt til møteleder, Christel Domaas valgt til referent.

2. Årsmeldingene fra lokallagene.
Runde med presentasjon av årsmelding fra alle HIFOs lokallag bortsett fra Vestfold og
Trøndelag ble presentert.
Årsmøtet hadde ingen kommentarer.
Se HIFOs nettsider for lokallagenes individuelle årsmeldinger.

3. Årsmelding fra HIFO-styret
Leder Kari Myklebost presenterte årsmeldingen for 2014.
Kari informerer om at HT ikke har fått NFR-støtte for 2016, men at dette ikke påvirker HTs
muligheter for publisering.
Til neste årsmøte må det legges frem en innstilling ettersom NFR krever Open Access for å
bevilge midler fra og med 2017.
Kommentar fra årsmøtet er at diskusjon og koordinering med de andre norske
fagtidsskriftene kan være positivt.
Christel presenterte medlemstall og utvikling.
Karsten informerte om Skole-HIFO og om Historiekonkurransen og nytt samarbeid med
ArbArk.
Se HIFOs nettsider for årsmeldingen.

4. Regnskap
Kasserer Ingrid Myrstad presenterte HIFOs regnskap for 2014 og revidert regnskap for 2013.
Et godt overskudd for 2014. Større inntekter enn tidligere år, lavere utgifter enn forventet.
Årsmøtet vedtok regnskapet.

5. Budsjettforslag og årsplan
Ingrid presenterte budsjett for 2015/16. Bevilget ekstra for 2015 for lønn til sekretær på
grunn flytting av sekretariatet, samt økt pott til trykking av nytt rekrutteringsmateriale.
Kari presenterte årsplanen som bygger på foregående år, men legger opp til det nye styret å
lage egen årsplan.
Årsmøtet tar dette til orientering.

6. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

7. Valg:
*Leder
Gro Hagemann er foreslått som leder og ble valgt inn ved akklamasjon.
*Styremedlemmer og vararepresentanter
Ingrid Myrstad og Thomas V. H. Hagen gjenvelges ved akklamasjon.
Synne Corell valgt som nytt styremedlem.
Hallvard Notaker valgt til ny vararepresentant.
*Revisorer
Jenny Heggvik har siden valgkomiteen avsluttet sitt arbeid trukket seg som revisor, og det
bes om at årsmøtet gir fullmakt til styret og valgkomiteen til å finne en erstatter. Årsmøtet
godkjente dette.
*Valgkomité
Styret foreslo ingen endringer til valgkomitéen. Komitéen gjenvalgt.

Møtet er hevet 19.08

