
                                     

 

Den norske historiske forening – avdeling Rogaland 

Handlingsplan 2018-2019 

 

Vår 2018 

20. mars: Årsmøte i Arkivenes Hus med foredrag av Torkel Thime: Regionale arkivdepoter fra 1587 

til 1885. 

24. mai: Medlemsmøte på Stavanger Museum med foredrag av Egil Harald Grude: Kystkultur på 

Jæren. Havari og tare – historien og kjeldene. 

Videresending av invitasjoner til ulike arrangementer i regi av MUST og andre. 

Deltagelse på Historiedagene i Kristiansand i juni. Årsrapporten til HIFO Rogaland framlegges. 

 

Høst 2018 

3. oktober: Høstfest på Mostun med foredrag av Morten Hammerborg om Haugesunds historie og 

utfordringer knyttet til å skrive byhistorie. 

November: Medlemsmøte på Stavanger Museum med foredrag av Marie-Theres Fojuth om 

jernbanebyggingens rolle i norsk nasjonsbygging.  

Videresending av invitasjoner til ulike arrangementer i regi av MUST og andre. 

Verving av medlemmer: Masterstudenter og andre. 

Deltakelse på høstens lokallagsseminar, som HIFO sentralt arrangerer. 

Ordne HIFO Rogaland sitt papirarkiv og få det deponert hos en av institusjonene i Arkivenes Hus. 

 

Vår 2019 

Årsmøte med foredrag. 

Medlemsmøte med foredrag. 

Verving av medlemmer: Masterstudenter og andre. 

Videresending av invitasjoner til ulike arrangementer i regi av MUST og andre. 

 



Noen kommentarer:  

På de siste medlemsarrangementene har 15-16 personer deltatt, det vil si omtrent en fjerdedel av 

foreningens medlemmer. Vi skulle gjerne vært flere, både medlemmer og deltakere på arrangementer. 

Det finnes en god del historikere i fylket, som ikke er medlemmer av HIFO. Styret vil prøve en 

målrettet vervekampanje rettet mot disse, samt mot masterstudenter.  

Høstfesten 2017 på Mostun synes styret var svært vellykket, og vi håper at en slik høstfest kan bli en 

tradisjon.  

 



                                             

 

Den norske historiske forening 

HIFO Rogaland 

 

Årsberetning 2017 

 

Årsmøtet 2017 

Årsmøtet ble holdt på Stavanger Maritime Museum torsdag 4. mars 2017. Årsberetningen for 2016 og 

handlingsplan for 2017-18 ble gjennomgått av Beate Aasen Bøe og godkjent av de frammøtte. 

Kasserer Lene Bøe gikk gjennom regnskapet, som ble godkjent. Erik Rønning Bergsagel, Ann 

Elisabeth Laksfoss Cardozo og Frode Fyllingsnes ble valgt som styremedlemmer for to år. Beate 

Aasen Bøe og Ole Kallelid ble valgt som varamedlemmer for ett år. Som valgkomite ble utpekt Roald 

Berg og Nils Olav Østrem. 

 

Styret 

Styret 2017 bestod av: Frode Fyllingsnes (leder), Grethe Bjerkreim Kommedal (sekretær), Lene Bøe 

(kasserer), Erik Rønning Bergsagel (styremedlem), Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo (styremedlem), 

Beate Aasen Bøe (varamedlem), Ole Kallelid (varamedlem). Det har blitt holdt 4 styremøter i 

beretningsåret. I tillegg har styret kommunisert ved behov på e-post.   

 

Arrangementer 

3. oktober 2017: For første gang arrangerte HIFO Rogaland høstfest. Den fant sted på Mostun 

Natursenter med ca. 15 deltakere. Vi hadde bestilt koldtbord fra Matboden. Hver deltaker betalte 

egenandel på kr. 150. Det overskytende per kuvert betalte HIFO. Det faglige programmet bestod av 

følgende foredrag: Arild Skjæveland Vivås: Kysterosjon og pinneved langs Jærkysten – et 

forskningsprosjekt om framtiden for Jærens strender, Ove Sembsmoen: Verdien av vann. 

Interessekonflikter om tilgang til vannkilder i Gjesdal og Bjerkreim for det Interkommunale 

vannverket på Nord-Jæren fra opprettelsen på 1950-tallet og fram til i dag, Finn Arne Jørgensen: 

Miljøhistorisk satsing ved UiS. 

9. november 2017: Medlemskveld på Stavanger Museum. Marie-Theres Fojuth og Trude Eriksen viste 

rundt i de nye utstillingene. Deretter hadde vi en diskusjon rundt museets formidling av Stavangers 

historie. Nesten alle av de ca. 15 frammøtte tok del i diskusjonen og kom med innspill.  



7. februar 2018: Medarrangør med Vitenskapsakademiet i Stavanger, åpent foredrag på Sølvberget ved 

Rune Dahl Fitjar: Hvorfor er separatisme og regionalisme på fremmarsj i Europa i dag?   

 

Representasjon 

Erik Rønning Bergsagel deltok på Historiedagene i Trondheim i juni og presenterte HIFO-Rogalands 

årsberetning for 2016. 

Ole Kallelid deltok på HIFOs lokallagssamling i Bergen i november 2017. Her var det foredrag og 

deling av erfaringer og utfordringer for lokallagene. 

 

Medlemmer 

HIFO Rogaland hadde 62 medlemmer ved utgangen av 2017.   
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