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Årsmelding 2015-2016
ORGANISASJON
Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 45 medlemmer.
Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av:
Thomas V.H. Hagen, Stiftelsen Arkivet (leder)
Ingvild Ruhaven, UiA (nestleder)
Kristoffer Vadum, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN (kasserer)
Thomas Olsen, Statsarkivet i Kristiansand (sekretær)
Gunhild Aaby, Vestagdermuseet (1. vara)
Ingrid Næser, Vågsbygd videregående skole (2. vara)
Revisor: Marit Ljøstad Mørck
Valgkomité: Bjørn Tore Rosendahl (leder), Sylvi Egelandsaa og Harald Rinde
I perioden har det vært avholdt tre styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom
styremedlemmene på epost. Styret har i perioden hatt 13 referatførte saker til behandling.
Årsmøte 2015
Årsmøtet i HIFO Agder ble avholdt 16. mars på KUBEN i Arendal. Etter selve årsmøtet tok vi en tur
bak fasaden – ned i magasinene, men også opp i publikumsarealene, hvor en rekke utstillinger var i
ferd med å reise seg.

AKTIVITETER
Øl og historie
28. mai 2015 arrangerte HIFO Agder «Øl og historie»-seminar på Brygghuset i Kristiansand. Tellef fra
Bryggselv presenterte ølet, mens Georg Kristoffer Fjalsett satte øldrikking inn i en større historisk
sammenheng.
Det velsmakende arrangementet var fylt til siste plass.

Historikerne på Agder – en reise fra 1914 til i dag
I anledning Dag Hundstads nye bok Agder
Historielag 1914-2014. En lokalhistorisk reise
arrangerte HIFO Agder et todelt program på
Stiftelsen Arkivet 8. juni. Først presenterte
Hundstad sin bok. Deretter samtalte
forfatteren med Olav Arild Abrahamsen og MayBrith Ohman Nielsen om lokalhistoriens
betydning og forholdet mellom lokalhistorie og
historiefaget generelt.
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Hvordan presentere seg på nett som historiker?
11. september 2015 samarbeidet HIFO Agder og UiA om et kurs i hvordan lage, vedlikeholde og
skape treff på en forskningsblogg. Hensikten med kurset var å gi inspirasjon og praktiske tips til
hvordan dette konkret kan gjøres. Kursholder var miljø- og teknologihistoriker Dolly Jørgensen fra
Umeå universitet.
Agderseminaret 2015
HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. Seminaret som ble
arrangert 22.-23. oktober 2015, ble i siste liten flyttet fra Vestagdermuseets nye formidlingsbygg i
Nodeviga til Hotel Caledonien på grunn av stor påmelding. Årets tema var «Hvorfor er vi ennå ikke
ferdig med krigen?»
Spaltestafett i Agderposten
Kristoffer Vadum har fortsatt å koordinere
spaltestafetten i Agderposten med stø hånd. I
perioden mai 2015–februar 2016 har 16 artikler
stått på trykk. Stafetten fortsetter ufortrødent fram
til sommeren, i første omgang. Ambisjonen er å
fortsette med en ny sesong fra høsten av.

Faksimile, Agderposten 22.1.2016

ANNET
For 2015/2016 ble det for første gang laget en flyer med oversikt over HIFO Agders planlagte
aktiviteter i perioden. Flyeren inneholder også generell informasjon om HIFO og medlemsfordeler.
Den har vært delt ut ved de ulike arrangementene lokallaget har deltatt på.
HIFO Agder var representert på HIFOs årsmøte og Norske historiedager i Stavanger 19.-21. juni 2015.
Lokallaget deltok ikke ved HIFOs styre- og lokallagsseminar i Trondheim 6.-7. november 2015.

HIFO Agder har sin egen blogg. Her ligger alle bidragene fra spaltestafettene i Fædrelandsvennen
(2012-2013) og Agderposten (2013-2016). Vi har også en egen facebookside, som brukes til å
formidle aktuell informasjon til medlemmer og andre interesserte.
Blogg: http://hifoagder.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/hifoagder

Kristiansand, 18. mars 2015
For styret i HIFO Agder
(sign.)
Thomas V.H. Hagen
Leder

