
 
 

Arbeidsplan for styret 2016–2017 
HIFO skal være den sentrale og samlende organisasjon for norske faghistorikere. HIFO skal arbeide 
for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet, og engasjere seg i spørsmål som angår 
historiefaget og historikernes situasjon og arbeidsvilkår. 

I arbeidsplanen for styreperioden juni 2016–juni 2017 har styret valgt å fremheve noen konkrete 
punkter som styret skal fokusere på i styreperioden. 

 

HIFO i offentligheten 
- Styret skal jobbe aktivt for å delta, og være en stemme, i offentligheten i spørsmål som 

påvirker historikeres hverdag, forskning og rammevilkår. 
- Styret skal jobbe mer planmessig med å knytte seg til samarbeidspartnere og interessenter i 

den norske offentligheten, samt fortsette sitt engasjement i Kulturvernforbundet.  
- Styret skal videreføre og utvikle det nordiske samarbeidet gjennom den Nordiska 

historikerkommittéen (NHS), og videreføre sitt internasjonale engasjement i CISH. 

Aktuelle saker 
- Styret skal følge utviklingen rundt spørsmålet om åpen tilgang (Open Access), fremtidig 

finansiering og publisering av Historisk tidsskrift. 
- Styret skal følge utviklingen innen omorganiseringen av Arkivverket tett, og delta i fora som 

åpner for dialog og påvirkning. 

Oppdragsforskning og frilanshistorikere 
- Styret skal opprette et forum for oppdragshistorikere og frilanshistorikere. 
- Styret skal øke kompetansen vedrørende arbeidssituasjonen og problemstillinger for 

historikere som driver forskning uten institusjonstilknytning.  

Utvikling av digital strategi 
- Styret skal, i samarbeid med sekretær, arbeide for at organisasjonens nettsider og facebook-

side oppdateres, vedlikeholdes og forbedres.  
- Styret skal, i samarbeid med redaksjonen, arbeide for at Historikeren også blir publisert 

digitalt i en mer egnet form enn i dag.  
- Styret skal undersøke muligheten for digital tilgjengeliggjøring av eldre årganger av Historisk 

tidsskrift. 

Skole og lærer i historie 
- HIFO-skole skal arbeide for å rekruttere flere ungdomsskoler, og øke antall bidrag til 

Historiekonkurransen.  
- HIFO-skole skal delta i debatter om historiefagets plass i skolen. 

Organisasjon/sekretariat 
- Styret skal videreføre lokallagsseminaret. 



 
 

- Styret skal kontrollere og støtte den lokale arrangøren i arbeidet med gjennomføringen av 
Historiedagene. 

- Styret skal fortsette arbeidet for å øke medlemsrekrutteringen til HIFO. 
- Arbeidsutvalget i styret, i samarbeid med sekretær, skal fortsette arbeidet med rutiner for 

den daglige driften av organisasjonen. 


