
Årsmelding HIFO Tromsø 2019 

Styret har bestått av: 

• Magnus B. Andersson (Leder) 

• Therese H. Hansen (Kasserer) 

• Kari A. Myklebost 

• Hilde L. Sommerseth 

• Rune B. Hagen 

Styret har avholdt fire styremøter i perioden og holdt mye mailkontakt. 

Antall medlemmer er 69, mot 75 i 2018. Det er ingen måte å vite hvem som har trått fra, men 

vi har hatt noen studentflyttinger til andre lokallag.  

Årets aktiviteter 

08.02.19 Kohtfesten og årsmøte for 2019 ble avholdt i den nedlagte kantinen i Breiviklia. 

John McNicol holdt årets Kohttale om Koht, Levning og beretning og østnorsk reisning. Det 

var 35 påmeldte til arrangementet. 

08.05.19 Seminar om den norske stats behandling av minoriteter med Ingvild Plessner fra HL-

senteret. Møtet ble avholdt i kulturlokalet «Garasjen». Først innledning med Plesser, så 

kommentarer fra Einar Niemi. Ca. 40 tilhørere. 

24-26.05.19 Reiseseminar til Vesterålen. Det ble avholdt åpne seminar på Andøya og Sortland 

med hhv. Stian Bones, Hallvard Tjelmeland og Tom Kristiansen, og Rune B. Hagen. 35 

reisende fra Tromsø, samt lokale påmeldte til deler av programmet. Harald Dag Jølle, Sigrun 

H. Berg og Magnus Andersson var reisekomite.  

29.08.2018 Polarhistorisk filmvisning av Amundsen. Samarbeid med Polarmuseet og avholdt 

på Verdensteateret. Harald Dag Jølle innledet for HIFO Tromsø. Uvisst antall deltakere 

18.09.19 Landnåm fra nord. Rødvinsseminar med Alf Ragnar Nielssen i samarbeid med 

forskningsgruppen CNN i forbindelse med Forskningsdagene. Avholdt i polarinstituttets 

bibliotek. Ca. 40 tilhørere.  

01.10.19 Russisk minnepolitikk: Krigen om krigen med Jens Petter Nielsen og Håvard 

Bækken. Avholdt på KS-Universitetsbiblioteket. Tilhørere om lag 50. 



03.12.19 Boklansering «Forvandlingen» av Asbjørn Jaklin om Alfred Eriksen. Arrangementet 

ble gjort i samarbeid med bladet Nordlys på Prelaten i Tromsø. Deltakere om lag 60. 

09.12.19 Ansvaret for 9. april. Forsvarsministerens rolle 1936-1940. presentasjon av boken 

«Fra antimilitarist til forsvarsminister. Fredrik Monsen og 1930-tallet» av Vidar Eng på 

Bårstua. Ca. 20 besøkende(nesten fullt i peisstua) 

13.02.20 Spanskesyke: Alle epidemiers mor. Rødvinsseminar med Svenn-Erik Mamelund fra 

Oslo Met. Arrangementet ble holdt i Garasjen ved Skansen og var fullt: om lag 70-80 pers. 

Annet: 

HIFO Tromsø skrev om Hilde Sandviks artikkel «Kvinners rettslige handleevne. Tingbøker 

som kilde til forholdet mellom kjønnene» fra Historisk Tidsskrift nr. 2 1991. Dette var for å 

sette fokus på ulike artikler i forbindelse med HIFOs 150års jubileum i 2019. 

Økonomi 
HIFO Tromsø har 27.200kr på konto per 31.12.2019. det er en nedgang fra kr. 39.400 ved 

årets begynnelse. Det henger sammen med styrets tanker om at oppsparte midler er til for å 

lage arrangementer for våre medlemmer, og at det ikke var nødvendig med nesten 40.000kr 

på bok. Styret mener bruken er i tråd med HIFO Tromsøs mål.  

Planer for 2020 

Nåværende styre har ikke lagt planer for tiden etter årsmøtet. Det skal merkes at Garasjen er 

veldig interessert i å ha oss som faste «kunder» og vil gjerne ha flere arrangementer med oss.  

Det skal ikke avholdes reiseseminar i 2020, men planleggingen for seminaret i 2021 vil starte 

på høsten.  

 

Styret, HIFO Tromsø 


