
Årsmelding HIFO Bergen 2016 

Juni 2015 til mai 2016 

 

Tillitsvalgte 

Styret i HIFO Bergen har siden årsmøtet 2015 bestått av leder Terje Breigutu Moseng (UiB), 

nestleder Håkon Fiane (UiB), kasserer Eyvind Urkedal York (UiB), sekretær Magnus Halsnes 

(UiB) og varamedlem Pål Berg Svenungsen (UiB). Vervet som skolekontakt ble stående åpent 

siden ingen som møtte opp på årsmøtet arbeider i skoleverket. 

 

Aktiviteter 

På årsmøtet i 2015 ble det diskutert hvilke aktiviteter HIFO Bergen skulle satse på det neste året. 

Meningene var mange, men den strategien som til slutt fikk mest støtte var å orientere 

foreningens aktiviteter mot masterstudenter og nyutdannede historikere, for å forsøke å 

rekruttere til foreningen. 22. oktober 2015 arrangerte vi et masterseminar der to nylig 

uteksaminerte historikere fortalte om prosjektene sine. Foredragene var veldig gode, men 

oppmøtet var langt dårligere enn forventet. Noe av årsaken til dette kan være at arrangementet 

ble holdt på Seminarrom 1 i Øysteinsgate 3, på Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap, et lokale vi fikk låne gratis men som ikke er veldig innbydende for AHKR-

eksterne. Når vi arrangerer karriereseminar for nyutdannede historikere 26. mai 2016, har vi 

derfor fått låne Ad Fontes, studentpuben på HF-bygget, som også er gratis å låne, men som også 

kan oppleves som mer åpent for publikum. 

 I tillegg til disse to egne arrangementene fortsetter HIFO Bergen å være medlem av 

Bergen historisk forum (BHF). Leder i HIFO Bergen deltok i november 2015 på et møte med 

styringskomitéen for BHF, hvor det ble lagt fram forslag om tre-fire mulige arrangementer. Ingen 

av disse har blitt gjennomført, og det er p.t. uklart hva som skjer med BHF. 

 Videre deltok leder i HIFO Bergen også på HIFOs lokallagsseminar i Trondheim, hvor 

det ble delt erfaringer mellom HIFOs ulike lokallag. 

 

Økonomi 

Ved starten av denne styreperioden hadde HIFO Bergen 5000 kroner, mottatt som 

lokallagsstøtte fra HIFO sentralt. Vi brukte 1924 kroner på masterseminaret i oktober 2015, men 

regner med at vi vil bruke betydelig mindre på karriereseminaret. Styret vil også søke 

lokallagsstøtte igjen, og lokallagets økonomi er dermed god. 

 

Terje Breigutu Moseng, leder 

Bergen, 13. mai 2016 


