
ÅRSMELDING FOR HIFO BODØ 
APRIL 2011 – APRIL 2012  

 

1. Tillitsvalgte 

Styret har bestått av: 

Linda Helen Haukland, Universitetet i Nordland, leder 

Alan Hutchinson, Universitetet i Nordland, kasserer 

Knut Andersson, Bodø videregående skole, styremedlem 

Thomas Andreasson, Bodin videregående skole, styremedlem 

Knut Harald Strand, Bodin videregående skole, styremedlem 

 

2. Årsmøtet 2011 

Årsmøtet 2011 ble holdt 21. april 2011 på Bodø videregående skole. Det ble holdt foredrag i 

forbindelse med årsmøtet av Per Arvid Tellemann om utbyggingen av kortbanefly-nettet i 

Nord-Norge. Er svært interessant foredrag! 

Årsmøtet vedtok årsmeldingen. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent 

For øvrig vises det til eget årsmøtereferat. 

 

3. Aktiviteter (perioden april 2011 – april 2012) 

Hifo Bodø deltok ved Alan Hutchinson i planlegging og gjennomføring av 

Nordlandsseminaret i Mosjøen 26.-27. mai. Fokus på seminaret var samisk historie og 

industrihistorie. 

Hifo Bodø gjennomførte ut over dette tre arrangement etter årsmøtet i 2010. Thomas 

Andreassen, Alan Hutchinson og Linda Haukland har dessuten vært med i komiteen som 

forbereder Norske historiedager 2012 i Bodø, og dermed har mye av styrets fokus vært her 

dette året. Det har vært mange komitemøter og vi har hatt ansvar for ulike deler av 

arrangementet. Det er nå rundt 120 påmeldte til helga så programmet virker for å ha slått an! 

 

13. mai 

Blix-aret ble markert gjennom en felles tur med Salten mållag med båten Nordic Star til 

Gildeskål. Turen gikk først til Våg på Sandhornøy, hvor Elias Blix ble født. Her ble vi guidet 

til hjemplassen, hvor det står en byste av ham. Så gikk turen over fjorden til Gildeskål, hvor 

Oscar Berg fra Nordlandsmuseet holdt foredrag om middelalderkirken etterfulgt av allsang. 

Så dro vi til Inndyr hvor vi fikk servert fiskesuppe fra ”Heimsjyen” i brygga ved kaia. Til 

sammen var 40 med på denne turen. 

 

15. desember 

Som vanlig arrangerte Hifo Bodø julebord i restauranten på Bodø videregående skole den 15. 

desember. Julebordet var svært godt besøkt. Før vi nøt den gode julematen holdt Harry 

Ellingsen et spennende foredrag om frontkjempere under andre verdenskrig, et tema han har 

skrevet bok om. Biskopen kom og introduserte oss under sin ”takk for maten”-tale for ulike 

sider ved norsk misjonshistorie som han har sett nærmere på, noe vi vil komme tilbake til ved 

et senere Hifo-arrangement. 

 

02. februar 2010 
I samarbeid med DIS Salten arrangerte Hifo Bodø et møte med tema ”Kvinnerollen i historien 

– fra Rosseau til Hitler” med Astri Riddervold i Bodø biblioteks lokaler. Lokalet var 

sprengfullt og foredraget svært fargerikt og spennende hvor vi fikk en innsikt i kvinnerollen 

både sørpå og nordpå, og nye perspektiver på kvinnens stilling i fortidens Norge. 



 

4. Annet 

Linda Haukland representerte Hifo Bodø på Den norske historiske forenings årsmøte i 

Tromsø i 2011 og inviterte til Norske Historiedager 2012 i Bodø 4. – 6. mai. 

 

 

5. Økonomi 

Regnskapet for perioden ble lagt fram på årsmøtet. 

 

 

 

Bodø, den 29. mars 2012 

For styret i Hifo Bodø 

 

 

Linda Helen Haukland 

Leder 

 


