Arbeidsplan for styret 2018–2019
HIFO skal være den sentrale og samlende organisasjon for historikere i Norge. HIFO skal arbeide for
norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet, og engasjere seg i spørsmål som angår
historiefaget og historikernes situasjon og arbeidsvilkår.
I arbeidsplanen for styreperioden juni 2018–juni 2019 har styret valgt å fremheve noen konkrete
punkter som styret skal fokusere på i styreperioden.
Styrets viktigste arbeidsområder vil i året som kommer være planlegging av vårt 150-årsjubileum i
2019, se eget dokument for detaljer.
HIFO150
- Styret skal arbeide målrettet for planleggingen av organisasjonens 150-årsjubileum i 2019.
Politiske prosesser
- Styret skal følge arbeidet til Arkivlovutvalget, og delta i fora som åpner for dialog og
påvirkning ved Arkivverket.
- HIFOs skoleseksjon skal følge opp arbeidet med revisjonen av læreplanene i historie og delta
i debatter om historiefagets plass i skolen.
Historisk tidsskrift
- Styret skal følge utviklingen i Historisk tidsskrift tett, og følge opp den nye redaksjonen.
- Styret skal synliggjøre Historisk tidsskrift på våre kommunikasjonsflater.
Oppdragsforskning og frilanshistorikere
- Styret skal utarbeide nytt kontraktsforslag for frilans- og oppdragshistorikere.
Medlemsrekruttering:
- HIFO skal gjennomføre en vervekampanje rettet mot utenlandske historikere i Norge.
- HIFO skal gjennomføre en vervekampanje rettet mot studenter på master i historie.
Andre tiltak:
- HIFO-skole skal, i samarbeid med lokallagene, arbeide for å styrke kontakten med lærerne
utover lærerseminaret.
- Styret skal arbeide for å opprettholde og styrke nettverket for oppdragshistorikere og
frilanshistorikere.
- Styret skal, i samarbeid med redaksjonen, arbeide for at Historikeren også blir publisert
digitalt i en mer egnet form enn i dag.
- Styret skal kontrollere og støtte den lokale arrangøren i arbeidet med gjennomføringen av
Historiedagene, og utvikle tydeligere informasjon til lokale arrangører.
- Styret skal videreføre lokallagsseminaret som en viktig møteplass for organisasjonen.

Til styrets løpende arbeid er å delta, og være en stemme, i offentligheten i spørsmål som påvirker
historikeres hverdag, forskning og rammevilkår, samt politiske prosesser. Styret skal videreføre og
utvikle samarbeidet med norske samarbeidspartnere og Kulturvernforbundet, samt det nordiske
samarbeidet gjennom den Nordiska historikerkommittéen (NHS), og videreføre sitt internasjonale
engasjement i CISH. Styret skal følge medlemsutviklingen og den økonomiske situasjonen for HIFO.

