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ÅRSMELDING FOR HIFO-BODØ,  

For perioden mars 2017 – juni 2018 

 

1. Tillitsvalgte. 

Styret har bestått av: 

Wilhelm Karlsen, Nord Universitet, leder 

Stig Morten Kristensen,  Duoddara rafe, Pitesamisk senter, kasserer 

Ida Jensen, Arkiv i Nordland, styremedlem 

Arild Prestøy, Nord universitet, styremedlem 

Knut Harald Strand, Bodin videregående skole, styremedlem 

Sveinung Meyer Svendsen, Arkiv i Nordland, styremedlem (reiste fra byen høsten 2017) 

 

Revisor:  Inge Strand, Arkiv i Nordland 

Valgkomite:  Miriam Tveit, Nord Universitet  

Hege Stavseth, Utdanningsforbundet i Nordland 

 

Medlemstall: 40 

 

2. Årsmøtet 2017 

Årsmøtet 2017 ble avholdt onsdag 21. mars på Nord universitet 

 

Det vises til eget referat fra årsmøtet 

 

3. Aktiviteter  

 I forbindelse med årsmøtet 2017 holdt Astrid Marie Holand foredrag om sine funn i 

doktorgradsavhandlingen Hvordan nød og nye ideer skaper nye lover: Speilvendingen av 

sjøgrenseloven i 1992. 

 

 13. juni ble det arrangert tur til «Asylsetra», til murene etter det gamle seteranlegget til 

Rønvik sindsykeasyl (i dag Nordlandssykehuset psykiatri) ved Vågøyvatnet. Her ble det 

brent bål og grillet mens cand.philol Jorulf Haugen, leder for Bodømarkas Venner, ga oss 

et foredrag om «Tilrettelegging av Bodømarka for friluftsaktivitet».  

 

 Lørdag 9. september var det planlagt guidet tur til den fraflyttede fjellbygda Skaugvolldal 

i Gildeskål. Turen måtte dessverre avlyses på grunn av for liten påmelding. 

 

 I regi av Arkiv i Nordland, 11.11.2017, Nord Universitet og HIFO-Bodø hold Rune 

Hagen, UiT, forelesningen: Dømt til ild og bål i Nordland. Hva vet vi om rettslig 

forfølgelse av trollfolk i Nordland? Forelesningen inngikk som en del av arrangementet 

«Arkivenes dag», et meget godt besøkt arrangement. 

 

 Julebordet ble i år arrangert 12. desember- 25 deltakere fikk høre Miriam Jensen Tveit 

holde foredraget: Naboøl, saturnalia-gaver og knoklene til julenissen. Om julefeiring i 

antikken og middelalderen. Kveldens bordtale var ved Svein Lundestad. 

 

. 

 Onsdag 14. februar 2018  arrangerte HIFO-Bodø i samarbeid med prosjektet «Folkets hus 

i Bodøs historie» seminar med følgende innlegg: 

o Steinar Aas, professor Nord universitet: Arbeideridretten i Salten – et alternativ til 

eksisterende idrettsliv?, samt 
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Frank Meyer, leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Arbeiderbevegelsens 

gamle og nye kulturarv – Folkets hus, arbeidersanger med mer. 

 

 Årsmøte 2018, 20. juni Etter årsmøtet holdt konservator Petter Snekkestad foredrag om 

prosjektet Norsk jektefartsmuseum  

 

 

  

4. Annet: 

- Den norske historiske forening, årsmøtet 2018.  

Møtet ble avholdt i Kristiansand i forbindelse med Historikerdagene 2018. 

Wilhelm Karlsen representerte HIFO-Bodø. 

- Knut Harald Strand deltok på HIFOs lærerseminar i Oslo, 27-28. oktober 2017. 

 

 

5. Økonomi 

Regnskapet, legges fram for behandling i forbindelse med årsmøtet, 

 

Bodø, 20. mai 2018 

For styret i HIFO-BODØ 

 

Wilhelm Karlsen 

leder 


