
 

Årsmelding HIFO Østlandet 2011/2012  
 
Styret har i perioden bestått av:  
Monica Mørch (økonomi), Ane Bjølgerud Hansen (skolekontakt), Geirr Olav Gram (nestleder), Marius 
Bjørnson Hofstad, Morten Nordhagen Ottosen og Elisabeth Teige (leder).  
 
Styrets arbeid:  
Styret har hatt 3 møter i perioden. Møtene har vært benyttet til å utarbeide aktivitetsplan, forberede 
aktiviteter, diskutere aktuelle samarbeidspartnere og å sende ut informasjon til medlemmene. Dette 
blir distribuert med post, e-post, via Facebook og blogg www.hifoostlandet.blogspot.com 
 
Det er fortsatt er et antall medlemmer som ønsker informasjon med vanlig post, og dette ordnes ved 
noen felles utsendelser hvor vi samler opp informasjon om arrangementer mv. for lengre tidsrom. 
Postlister er fortsatt en utfordring der det kommer post i retur, men listene oppdateres fortløpende.  
 
Nytt i 2011 var debattmøte på Litteraturhuset i Oslo den 21.november. Styret ønsket å vise at 
historikere i likhet med andre faggrupper kan kommentere aktuelle hendelser i nyhetsbildet, og tema 
for kvelden var «Den arabiske våren i et historisk perspektiv». Professor Jarle Simensen holdt et 
innledende foredrag om frigjøringsbevegelser i afrikanske land, 1.amanuensis Bjørn Olav Utvik 
snakket om utviklingen i Egypt og Midtøsten. Etterpå var det samtaleledet av stipendiat Truls 
Tønnesen. Arrangementet var i samarbeid med studenttidsskriftet Fortid som annonserte til 
historiestudentene. Det var et godt oppmøte med om lag 60 personer. Mange av dem var nok ikke 
historikere, men hensikten med debattmøtet var nettopp å gi publikum historikernes perspektiv på 
de aktuelle hendelsene i Midtøsten. 
 
Styret HIFO Østlandet har hatt som ambisjon å lage varierte arrangement for medlemmene utfra valg 
av tema, formidlingsform og møtested. Aktiviteten i perioden 2010/2011 var et høydepunkt med 
hele 6 arrangement. Erfaringene med dette er likevel at oppmøtet fra medlemmene er begrenset.  
 
Styret vil fortsette samarbeidet med andre institusjoner og foreninger som Riksarkivet og Fortid som 
har gitt gode resultater i 2010 og 2011. Fjorårets arrangementer på Riksarkivet og Litteraturhuset var 
åpne for alle og fikk stor oppslutning.  
 
Vårt planlagte lærerseminar våren 2012 med tema knyttet til bearbeiding og undervisning om 
hendelsene 22.juli med perspektiver på demokrati-arbeid ble avlyst da flere forlag allerede hadde 
tilbudt liknende opplegg. Vi kommer tilbake til et nytt arrangement for lærerne. 
 
Våren 2012 planlegger vi et nytt seminar for masterstudentene etter at dette slo godt an i fjor.  Som 
tidligere vil vi fokusere på de ulike yrkesmulighetene etter avlagt master i historie. Vi lot historikere 
som jobber innenfor et bredt spekter av institusjoner og som frilanser fortelle om hvordan 
utdannelsen brukes i arbeidslivet og oppmøtet fra studentene var godt våren 2011.  
 
 
Aktiviteter:  
Høsten 2011:  

1. Debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 21. november med tema «Den arabiske våren i historisk 
perspektiv». 

 
Våren 2012 

1. Årsmøte 2011/2012 på Sagene samfunnshus 29.mars 
2. Seminar for masterstudenter om historikere i arbeidslivet 



 
 
Utgifter  
Utgiftene denne perioden har i hovedsak vært knyttet til påskjønnelse til foredragsholdere, leie av 
lokale på Litteraturhuset og arbeidsseminarer for styret. Se vedlagt regnskap. 
 
Regnskapet 10.05.2011 –  14.03.2012 er godkjent av revisor Toril Gythfeldt, regnskapsleder ved 

Norsk Folkemuseum.  

 
Vedlegg  
Referat fra årsmøtet 

Regnskap 10.05.2011 –  14.03.2012 


