
Årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2013 

Årsmøtet ble avholdt ved Quality Hotel Sogndal lørdag 4. mai 2013. Møtet ble satt kl. 1835 og 

hadde ca 30 deltakere.  

Alle årsmøtedokumentene var på forhånd gjort tilgjengelige på HIFOs nettsider og utsendt på e-

post. I tillegg var trykte kopier av HIFOs årsmelding, arbeidsplan, regnskap, budsjett og 

valgkomiteens innstilling til nytt styre tilgjengelige på årsmøtet. 

Konstituering og godkjennelse av fullmakter, valg av møteleder og referenter 

Kari Myklebost ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent av årsmøtet, og ingen fullmakter ble 

presentert. Møteleder Jo Rune Ugulen og referent Jan-Tore Berghei ble valgt ved akklamasjon. 

Årsmeldingene fra lokallagene 

Runde med presentasjon av årsmelding fra HIFOs lokallag for 2012 fra lokallagsrepresentantene. 

Årsmeldinger fra alle lokallag bortsett fra Rogaland ble presentert. Årsmøtet hadde ingen 

kommentarer.  

Se HIFOs nettsider for lokallagenes individuelle årsmeldinger. 

Årsmelding fra HIFO-styret 

Leder Kari Myklebost presenterte kort årsmeldingen for 2012. Årsmøtet godkjente denne uten 

videre kommentar. Myklebost brukte anledningen til å takke redaksjonen i Historikeren for arbeidet 

siden forrige årsmøte. 

Se HIFOs nettsider for årsmeldingen. 

Regnskap 

Kasserer Ingrid Myrstad presenterte HIFOs regnskap for 2012. . Inntekter og utgifter er jevnt over 

liknende fjorårets, og HIFOs økonomi er stabil. Medlemskontingentene fortsetter å være 

foreningens viktigste inntektskilde, mens utgivelsen av Historikeren og kostnader til møter utgjør 

de største utgiftspostene. Inntektene fra annonser fortsetter å øke. Regnskapet for 2012 går i 

overskudd med ca kr. 35 000.  

Årsmøtet vedtok regnskapet med forbehold om at revisorrapporten godkjenner det. 

Revisorrapporten foreligger i etterkant av årsmøtet grunnet knapp tid til sitt arbeid i forkant av 

møtet.  

Se HIFOs nettsider for regnskapet. 

Budsjettforslag og årsplan 

Leder og kasserer orienterte årsmøtet om budsjettforslag og årsplan. Lønn til sekretær forhøyes 

noe, for å kunne prioritere profilering av foreningen og medlemsbladet. Se HIFOs nettsider for 

budsjettforslag og årsplan for 2013-14. 



Valg 

* Leder 

Kari Myklebost gjenvalgt ved akklamasjon. 

* Styremedlemmer og vararepresentanter 

Gro Hagemann og Ingrid Myrstad gjenvalgt ved akklamasjon. 

Stian Hauge og Hege Stavseth går ut av styret, mens Thomas Hagen og Steinar Aas ble valgt til 

nye varamedlemmer i deres sted. 

* Revisorer 

Jenny Heggvik valgt til ny revisor. 

Karl Erik Haug gjenvalgt.  

* Valgkomité 

Styret foreslo ingen endringer til valgkomitéen, og komitéen ble dermed gjenvalgt av årsmøtet. 

 

Tromsø 8. mai 2013 

Jan-Tore Berghei, 

Sekretær 

 


