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HIFO-styrets beretning for styreåret 20122013 

 

ORGANISASJON 

 

Styret 

Styret har fra årsmøtet 4. mai 2012 til årsmøtet 3. mai 2013 hatt følgende sammensetning: 

 

Faste medlemmer: 

Kari Aga Myklebost, Tromsø, leder 

Hallvard Tjelmeland, Tromsø, nestleder 

Ingrid Myrstad, Bergen, kasserer 

Lena Ingilæ Landsem, redaktør av medlemsbladet 

Anne Kjersti Jacobsen, Oslo, skolekontakt 

Erik Opsahl, Trondheim 

Lise Kvande, Trondheim 

Gro Hagemann, Oslo 

 

Varamedlemmer – som er blitt oppfordret til å møte fast på styremøtene: 

Stian Hauge, Trondheim 

Karsten Korbøl, Oslo 

Marte Hommerstad, Oslo 

Hege Stavseth, Bodø 

 

Styrets arbeidsutvalg har bestått av: 

Kari Aga Myklebost, Hallvard Tjelmeland, Ingrid Myrstad og Lena Ingilæ Landsem. 

 

Valgkomité: 

Hilde Gunn Slottemo, Årstein Svihus og Hilde Sandvik. 

 

Revisorer: 

Gunleiv Hadland og Karl Erik Haug 

 

Styret har i perioden fortsatt prioritert å arrangere styresamlinger som går over to dager, 
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fremfor kortere møter med høyere frekvens. Dette begrunnes både med muligheten for å 

redusere reiseutgiftene, og at man får et bedre møteklima ved å være samlet over en noe 

lengre periode. I perioden er det avholdt én styresamling, i Tromsø 19.-20. oktober 2012 

(kombinert med lokallagsseminar).  Det vil også bli avholdt et styremøte 3. mai 2013, i 

forbindelse med Norske historiedager i Sogndal. Mellom styresamlingene har 

styremedlemmene og arbeidsutvalget hatt løpende kontakt via e-post. 

 

MEDLEMSUTVIKLING 2007-2012 

 

Tidspunkt 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Ordinære 

medlemskap 

754 729 729 695 706 715 

Student-

medlemskap 

87 87 92 82 78 80 

Familie-

medlemskap 

 9 8 20 20 21 

Subsidiert 

medlemskap 

 39 69 87 84 41 

Livsvarige 

medlemmer 

 16 16 16 14 14 

Totalt 

kontingenter 

841 825 829 797 804 816 

Totalt 

medlemskap 

 880 914 900 902 871 

 

Tabellen er for årene frem til og med 2008 basert på summen av innbetalt medlemskontingent 

gjort i de ulike årene, og omfatter derfor både kontingent for det inneværende året og tidlige 

betalinger for neste års kontingent. Fra og med 2009 viser tabellen antallet som har betalt for 

kalenderåret. 

 

Ordinært medlemskap 

Ved omleggingen til kollektivt abonnement på Historisk tidsskrift fra og med 2008 fryktet 

enkelte at dette ville føre til en betydelig nedgang i medlemsmassen. Medlemsutviklingen 
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viser at dette ikke har vært tilfelle. Antallet har vært forholdsvis stabilt de siste årene. Fra 

2011 til 2012 har det vært en mindre medlemsøkning. Kontingenten var 660 kroner i 2012. 

 

Studentmedlemmer 

Disse betaler redusert kontingent. I 2012 var satsen 365 kroner. Kategorien har vært stabil de 

senere årene. Vi ser økt rekruttering der lokallagene har inkludert nye masterstudenter. 

 

Familiemedlemskap 

Dette er en ordning med redusert kontingent (365 kroner i 2012) for familier der flere 

medlemmer av husstanden er HIFO-medlemmer. Ordningen ble innført på bakgrunn av 

vedtaket om kollektivt abonnement på Historisk tidsskrift for medlemmene. Medlemmene i en 

familie/husstand mottar kun ett eksemplar av henholdsvis Historisk tidsskrift og 

medlemsbladet, og får derfor reduksjon i kontingenten. Kategorien har vært stabil det siste 

året. 

 

Subsidiert medlemskap 

I samarbeid med Universitetsforlaget, innførte HIFO høsten 2007 en ordning med ett års 

subsidiert (gratis) medlemskap i HIFO for nylig uteksaminerte mastergradsstudenter. Dette 

omfatter også abonnement på Historisk tidsskrift og medlemsbladet. Ordningen har vist seg å 

være vellykket; en forholdsvis stor del av kandidatene har valgt å opprettholde medlemskapet 

som ordinære medlemmer etter at det subsidierte året er over. Tabellen nedenfor viser at dette 

er HIFOs mest verdifulle rekrutteringstiltak. Pr. 1. april 2013 har 13 av de 41 subsidierte 

medlemmene i 2012 valgt å opprettholde medlemskapet. Rekrutteringen kan være noe lavere 

for 2012 sammenlignet med året før på grunn av mindre oppfølging fra sekretariatet i 

forbindelse med flyttingen fra Bergen til Tromsø sommeren 2012. En del ønsket også 

medlemskap f.o.m. 1. januar 2013. 

 

År Subsidierte 

medlemskap 

Fortsatt medlemskap 

påfølgende år 

2008 39 17 

2009 69 27 

2010 87 29 

2011 84 31* 
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2012 41 13* 

* Pr. 1. april 2013 

 

Livsvarig medlemskap 

Dette er en kategori som er opprettet som følge av en gjennomgang av gratisabonnementer på 

Historisk tidsskrift. Det viste seg at en del av disse i sin tid tegnet livsvarig medlemskap i 

HIFO, og de dette gjelder er derfor ført inn i medlemsregisteret. Det har ikke vært anledning 

til å tegne livsvarig medlemskap i HIFO de senere årene. 

 

Abonnenter og lesere av Historisk Tidsskrift og Historikeren 

Historisk tidsskrift parallell-publiseres på papir og i elektronisk format. Idunn.no inneholder 

både fulltekstsøkbare enkeltartikler og pdf av hele hefter, samt historisk arkiv av tidsskriftet 

fra årgang 2002. Historisk Tidsskrift er nå også digitalt tilgjengelig for skandinavisk-språklige 

lesere i Norden: De fleste større læresteder innenfor skandinaviske språkområder i Norden har 

opprettet flertilgang (abonnement på flere tidsskrifter enn bare HT) til idunndatabasen 

gjennom lisensavtale med Universitetsforlaget. Studenter og ansatte får fri tilgang til idunn.no 

gjennom disse lærestedene.  

 

Fra 2010 har Historisk tidsskrift vært tilgjengelig i løssalg på Narvesen (utvalgte utsalg).  

Hvert hefte ligger ute for salg i inntil 10 uker. Ordningen videreføres i 2013. HT selges også 

gjennom campus-bokhandlere, i et begrenset antall. 

 

Abonnementsutvikling/nedlastningsstatistikk/e-salg 

Tidspunkt 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Papirabonnement 1 094 1 409 1 425 1 373 1 349 1 289 

E-nedlastning 

fulltekst 

5 721 10 406 7 024** 14 251 21 941 21 349 

       

*) Faktiske antall pr. 01.11.12 / HIFO medl. ordinær inkl. 14 livsvarig 

**) Idunn.no ble oppgradert og lansert i ny versjon i 2009. Samtidig ble databasen flyttet til 

ny server. I flyttingen gikk en god del statistikk tapt og de reelle resultatene fra 2009 er etter 

all sannsynlighet høyere enn hva som her framgår. 
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Eksterne abonnenter på Historikeren (tidligere HIFO-nytt) 

Tidspunkt 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Betalende 

abonnenter 

23 22 23 20 18 18 

Gratis-

abonnenter 

28 28 29 28 29 29 

Eksterne 

abonnenter 

totalt 

51 50 52 48 47 47 

 

Kommentar: Alle HIFO-medlemmer mottar medlemsbladet, og tabellen omfatter derfor bare 

eksterne abonnenter. Gratisabonnementene omfatter også 7 pliktavleverte eksemplarer til 

Nasjonalbiblioteket. Abonnement for 2012 kostet 300 kroner for ikke-medlemmer.  

 

LOKALLAG 

 

HIFO har til sammen 10 lokallag over hele landet, i Agder, Bergen, Bodø, Nord-Vestlandet, 

Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Tromsø, Vestfold og Østlandet. HIFO Nord-

Trøndelag ble nedlagt i 2011 etter en periode med lavt aktivitetsnivå. Sammen med andre 

aktører arrangerer lokallagene ekskursjoner, foredrag, seminarer og workshops og står slik for 

verdifull historieformidling i de ulike regionene. Lokallagsaktiviteten har en særlig viktig 

rolle for historikere som er bosatt utenfor de største byene. For denne gruppen bidrar HIFO-

arbeidet til å styrke fagidentiteten og koble den lokale historieaktiviteten opp mot den 

generelle forskningsfronten. Medlemsbladet har et særlig fokus på å formidle aktiviteten i 

lokallagene. 

 

Aktivitetsnivået i de ulike lokallagene er varierende, noe som er naturlig i og med at dette i 

stor utstrekning drives av ildsjeler og som sådan er sårbart. Delvis må også oppslutningen om 

lokallagsaktivitetene sees i forhold til konkurransen med andre tilbud. Mange av lokallagene 

har likevel dyktige ressurspersoner som makter å skape engasjement om lagsaktiviteten. Flere 

av lagene har valgt å samarbeide med andre aktører og henvende seg til nye grupper 

(eksempelvis studenter) for å nå bredere ut, og det viser seg at dette er fruktbart. Med HIFOs 

begrensede økonomi har organisasjonen for tiden ikke råd til å stimulere lokallagsaktiviteten 

på den måten som styret finner ønskelig. Åtte lokallag har bedt om og fått overført 5000 
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kroner i lokallagsstøtte for 2012. Det er ikke utbetalt ekstraordinær arrangementsstøtte i 2012. 

I første halvdel av 2013 har HIFO Agder søkt om og fått tildelt ekstraordinær støtte på kr. 

4000 til et skriveseminar i samarbeid med Universitetet i Agder, for potensielle bidragsytere 

til en fast historiespalte i avisa Fædrelandsvennen.  

 

Lokallagsseminar 

19.-20. oktober 2012 arrangerte HIFO seminar for lokallagsrepresentanter og 

styremedlemmer. Dette fant sted i Tromsø i lokalene til studenthuset Driv og ved Institutt for 

historie og religionsvitenskap, UiT. Alle lokallag ble invitert til å sende representanter, og de 

fleste var til stede. Tema på seminaret var nasjonale historiske jubileer: Hvordan deltar 

historikere ved ulike nasjonale feiringer og markeringer, og hvordan bør vi delta? Hva feires 

og hva feires ikke?  Inviterte foredragsholdere var polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, 

Harald Dag Jølle, historiker og daglig leder ved Polarmuseet i Tromsø, Lena Aarekol, 

professor Gro Hagemann ved UiO, førsteamanuensis Ulrike Spring ved Høgskolen i Sogn og 

Fjordane, professor Einar Niemi ved UiT og journalist og forfatter Asbjørn Jaklin. Seminaret 

var delt i tre bolker, som til sammen dekket ulike aktuelle norske historiske jubileum, Nansen-

Amundsen året 2011, stemmerettsjubileet i 2013 og det kommende grunnlovsjubileet i 2014 

(se trykt referat fra seminaret i Historikeren nr. 4/2012).  

  

Som på de to foregående lokallagsseminarene i 2010 og 2011, fungerte denne samlingen som 

et nyttig treffpunkt mellom HIFOs sentralstyre og lokallagene. Vertskap var HIFO Tromsø, 

som i samarbeid med sekretær Jan-Tore Berghei samt Hallvard Tjelmeland og Kari Aga 

Myklebost fra HIFO-styret hadde utarbeidet et interessant og sosialt program.  

 

Flytting av HIFOs sekretariat og arbeidsutvalg i mai 2012 

Etter årsmøtet i Bodø i mai 2012 flyttet HIFOs arbeidsutvalg og sekretariatet sin base til 

Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved Universitetet i Tromsø. HIFO har før 

dette hatt base i Bergen i seks år, og har der nytt godt av infrastrukturen på Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. IHR ved 

Universitetet i Tromsø stiller kontorplass og infrastruktur til rådighet for sekretær og redaktør 

i medlemsbladet. Ny sekretær ble ansatt i forkant av årsmøtet, slik at en overføring av 

kompetanse fra gammelt til nytt sekretariat kunne gjennomføres. Flyttingen av sekretariat og 

arbeidsutvalg har gått fint, ikke minst takket være godt forarbeid fra tidligere leder og 

sekretær, samt velvilje fra ledelsen ved IHR, UiT. 
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ØKONOMI 

(Skrevet før revisjonsrapport). 

 

Regnskapet for 2012 

Regnskapet for året 2012 er gjort opp med et overskudd på 34 627 kroner. 

 

De totale inntektene ble 482 267 kroner i 2012. Kontingentene utgjør den viktigste 

inntektsposten, og er i samsvar med budsjettet. Flere av de ordinære inntektene er noe høyere 

enn budsjettert. Som medeier i Scandinavian Journal of History mottok HIFO 29 553 kroner i 

royalties. Dette er dobbelt så mye som budsjettert, og skyldes blant annet etterbetaling av 

royalties for 2011. Støtte fra universitet og høyskoler er noe lavere enn budsjettert, til 

gjengjeld har organisasjonen tjent mer enn forventet på nettannonser. HIFO mottok 12 243 

kroner i momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, ført under andre inntekter i 

regnskapet.  

 

HIFO fikk fra 2012 overført 50 kroner per betalende medlem fra Universitetsforlaget for 

fakturering av medlemsabonnement, som avtalt i den nye utgiveravtalen om HT mellom 

HIFO og forlaget. Summen på 38 400 kroner er inntektsført under andre inntekter. 

 

HIFO mottok i 2010 125 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord til utdeling som stipend, fordelt 

over fem år. Tilskuddet er satt på egen konto, som bundne midler. De årlig utdelte beløpene 

(25 000 kroner), blir først ført som inntekt det året utdeling finner sted. 

 

Utgiftene for 2012 ble 447 640 kroner. Den største utgiftsposten, på 103 005 kroner, gjelder 

utgivelsen av Historikeren, og er noe mindre enn budsjettert. Ellers ble kontorutgiftene en god 

del høyere enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak flytting av kontor og arkiv, i tillegg til 

utgifter til avslutningsfest for administrasjonen i Bergen. Også lønnsutgiftene til sekretær er 

over budsjettet. Dette skyldes bytte av sekretær og styrevedtak om lønnsforhøyelse i den 

sammenheng. Møte- og årsmøteutgiftene ligger også over, og skyldes i hovedsak kostnadene 

forbundet med årsmøtet i Bodø og samlingen for styre- og lokallagsrepresentanter høsten 

2012 i Tromsø. 
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Inntektene til HIFO er begrensede, men med de eksisterende rammebetingelsene er den 

økonomiske statusen til foreningen, etter styrets vurdering, god. Både inntekter og utgifter er 

relativt forutsigelige. Skoleseksjonen og lokallagenes økonomi er ikke inkludert i HIFOs 

hovedregnskap. 

 

På sikt er det ønskelig å øke organisasjonens økonomiske handlingsrom, både for å frigjøre 

flere midler til administrative ressurser og for å sikre rammevilkårene for redaksjonen av 

Historisk tidsskrift, Historikeren og for organisasjonen generelt. Siden 2011 er det årlig, etter 

initiativ fra Norges kulturvernforbund, levert inn søknad om driftsstøtte til 

Kulturverndepartementet. Forberedende instans var tidligere AMB-utvikling, mens det nå er 

Norsk kulturråd som mottar søknadene. I dag mottar noen, men ikke alle av 

Kulturvernforbundets medlemmer driftsstøtte over Miljøvern- eller Kulturdepartementet, og 

det er et mål for forbundet at alle medlemmene på sikt skal motta slik støtte. Søknadene har til 

nå beklageligvis ikke gitt uttelling på Statsbudsjettet, men det er å håpe at tilskuddene til hele 

det frivillige kulturvernfeltet på sikt vil bli sett i sammenheng. Det er en prioritert oppgave for 

Kulturvernforbundet å drive lobbyvirksomhet for at alle medlemsorganisasjonene skal få 

driftsstøtte. 

 

Budsjett for 2013 

I budsjettet for 2013 vil styret i stor grad videreføre nivået på inntekts- og utgiftspostene. 

Utgivelsen av medlemsbladet Historikeren er en prioritert oppgave, og styret ønsker å 

videreføre den samlede lokallagsstøtten på omtrent samme nivå som før. Utgiftsposten til 

sekretæren er satt opp fra 70 000 til 90 000 med bakgrunn ønske om at sekretæren skal ha 

flere timer til rådighet, blant annet til profilering av organisasjonen.  

 

I 2012 ble det stiftet en ny nordisk komite for historikersamarbeid. Den nye nordiske 

komiteen tar sikte på et første konstituerende møte i november 2013, og fra HIFOs side er det 

satt av budsjettmidler til dette. 

 

KONTORDRIFT 

 

Elise Nicolaisen var ansatt som foreningens sekretær til og med 1. juni 2012. Jan-Tore 

Berghei har vært ansatt som foreningens sekretær den resterende perioden, med en kort 

overlapping etter årsmøtet i Bodø i mai. Nær sagt alle henvendelser til sekretariatet har 
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foregått via e-post. Sekretæren har som tidligere skrevet referat fra styremøtene, vedlikeholdt 

medlemsregisteret, hatt ansvaret for den løpende oppdateringen av HIFOs nettsider og bistått 

kassereren med diverse konteringsarbeid. Han har i tillegg arbeidet med annonsering i 

Historikeren og via e-postlisten HIFO-net, og bistått styreleder og redaksjonen i 

medlemsbladet ved behov. I 2012 bidro sekretæren også til å arrangere årets lokallagsseminar 

som fant sted i Tromsø. 

 

REISESTIPEND OG PRISER 

 

Reisestipend 

På styremøte i januar 2010 vedtok HIFO-styret nytt reglement for tildelingen av reisestipend. 

Bakgrunnen for dette var en oppfatning av at støttebeløpet er for lavt til å være av større nytte 

i forhold til faglige reiser, og at man derfor bør prioritere å gi færre, men større reisestipend. I 

tillegg er det et ønske fra styrets side om at studenter og andre medlemmer som ikke har andre 

muligheter for finansiering av faglige reiser skal prioriteres i enda sterkere grad enn tidligere. 

For budsjettårene 2011 og 2012 vedtok styret å slå sammen tildelingen av reisestipend, som 

da fikk en samlet ramme på kr. 40 000. Til søknadsfristen for stipend for 2013 kom det inn 7 

søknader. Tildeling ble foretatt i januar 2013, og midlene (kr. 20 000) ble fordelt mellom tre 

av søkerne. Stipendet lyses neste gang ut i november 2013, med søknadsfrist i desember og 

tildeling i januar 2014. 

 

Sverre Steen-prisen 

HIFO deler hvert år ut Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie på høyt 

faglig nivå. Prisen skal primært tildeles én eller flere personer som i løpet av foregående år 

har utmerket seg ved ypperlig formidling av historie på høyt faglig nivå, men kan også 

tildeles for en persons samlede formidlingsvirksomhet. Sverre Steen-prisen for 2012 ble 

tildelt historiker og skribent Bjørn Bandlien, som fikk utmerkelsen for sin brede 

formidlingsvirksomhet, ikke minst gjennom en lang rekke artikler i dagspressen. Juryen besto 

av Erling Sandmo, Hilde Gunn Slottemo og Astrid Sverresdotter Dypvik. De fremhevet blant 

annet at prisvinneren ” er en profilert forsker på sitt felt, bredt belest og teoretisk velorientert”, 

og at Bandlien ”tar gjerne utgangspunkt i det umiddelbare og dagsaktuelle: et sted, et 

minnesmerke, en film, en politisk situasjon eller en nåtidig debatt som plutselig synes å vekke 

til live noe gammelt. Han er en historiker med en sterk forpliktelse overfor fagets krav til 

kunnskap og kildenærhet. Han er – og med dette skriver han seg inn i en lang og god 



 10 

fagtradisjon – en fagmann som formidler fag..” Ny priskomité for 2013 består av Hilde Gunn 

Slottemo, Astrid Sverresdotter Dypvik og Tore Linné Eriksen.  

 

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift (”HT-prisen”) 

Styret i HIFO vedtok høsten 2009 å opprette en pris som skal gå til det mest nyskapende 

bidrag til Historisk tidsskrift i løpet av kalenderåret. HIFO vil med dette bidra til å synliggjøre 

Historisk tidsskrift som den fremste norske publiseringskanalen for faghistorikere, samt 

stimulere norske historikere til å skrive nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede 

bidrag til tidsskriftet. Juryen for 2012 besto av Erik Opsahl og Christine Smith-Simonsen. 

Disse skulle vurdere bidrag i 2011-årgangen. HT-prisen ble tildelt Inger Bjørnhaug for 

debattinnlegget “Erfaringer fra historieforskningens skyggedal” i Historisk tidsskrift nr. 

3/2011.  Forfatteren tar utgangspunkt omtalen av oppdragsforskning i evalueringen av norsk 

historiefaglig forskning fra 2008. I juryens begrunnelse heter det at “Ved sitt oversiktlige og 

velformulerte innlegg, løfter forfatteren fram et ofte stemoderlig behandlet felt innen 

historieforskningen, og viser hvordan diskusjoner på dette feltet kan gi viktige bidrag til 

utvikling og fornying av historieskriving generelt.” Ny jury for 2013, som skal vurdere 2012-

årgangen av HT, består av Christine Smith-Simonsen, Magne Njåstad og Finn Erhard 

Johannessen. 

 

HIFOs Fritt Ord-stipend 

Siden 1994 har HIFO stimulert nyeksaminerte hovedfags-/mastergradskandidater i historie 

med tildeling av et årlig publiseringsstipend. Midlene må oppfattes som ekstra berettigede 

siden de kommer stipendmottakerne til gode i en periode av forskningskarrieren som ofte 

oppleves som økonomisk vanskelig (mellom mastergrad og videre virke som historiker). 

Ordningen har siden 1999 vært finansiert av Institusjonen Fritt Ord, og stipendet er utgjør nå 

25 000 kr. Juryen for HIFOs Fritt Ord-stipend for innleverte mastergradsoppgaver i 2011 

besto av Finn Erhard Johannessen, Hilde Inntjore og Jan Thomas Kobberrød. Det kom inn 

hele 11 søknader, og stipendet ble tildelt Vidar Fagerheim Kalsås. Kalsås leverte våren 2011 

oppgaven Minoritetar på utstilling. Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på 

museumsutstillingar ved Universitetet i Bergen. 

 

Juryen for oppgaver innlevert i 2012 besto av Finn Erhard Johannessen, Inger Marie 

Okkenhaug og Kerstin Bornholdt. Da fristen gikk ut 1. februar 2013 var det kommet inn kun 

2 søknader. Det lave antallet skyldes trolig manglende påminninger fra HIFO sentralt som en 



 11 

følge av overgangen fra tidligere til nytt HIFO-sekretariat. Styret understreker at det er viktig 

at fagmiljøene har fokus på prisen, siden det er disse som kjenner aktuelle kandidater best. 

Lokallagene oppfordres til fortsatt å reklamere for stipendet i forbindelse med 

avslutningsarrangementene for uteksaminerte mastergradskandidater på 

utdanningsinstitusjonene. 

 

HIFOS ARRANGEMENTER OG ARRANGEMENTER DER HIFO ER PARTNER 

 

Norske historiedager 2013 

Da nåværende HIFO ble stiftet i 1990 ble arrangering av faglige seminarer vedtaksfestet. Fra 

og med 2009 har styret i HIFO besluttet at Norske historiedager skal være normalbetegnelsen 

for HIFOs årlige nasjonale konferanse for faghistorikere. HIFO Sogn og Fjordane er 

arrangører av Norske historiedager 2013. Arrangementet finner sted 3.-5. mai på Høgskulen i 

Sogn og Fjordane, og tidspunktet er identisk med forrige års arrangement. 

Arrangementskomiteen betraktet dette som et gunstig tidspunkt for både ansatte i 

videregående skole og i universitets- og høyskolesektoren. Forrige gang lokallaget hadde 

dette arrangementet var i 2001. Arrangementskomiteens leder er Anders Timberlid.  

 

Hovedtema er knyttet til 100-årsjubileet for den norske kvinnestemmeretten, og har fått tittel 

“Stemmerett, demokrati og kjønn kring 1900 i eit transnasjonalt perspektiv”, med innledere 

fra Norge (Ida Blom, Universitetet i Bergen), Sverige (Christina Florin, Stockholms 

Universitet) og Danmark (Jytte Larsen, KVINFO). Kommentator er Elisabeth Haavet fra 

Universitetet i Bergen. Stemmerettstemaet har i tillegg fått plass i avslutningsforedraget på 

konferansen, som tematiserer kvinnerettigheter i Midt-Østen under tittelen “Kvinnene og den 

arabiske våren” (ved Liv Tønnessen, Christian Michelsens institutt). I tillegg til hovedsesjon 

og avslutningsforedrag inneholder programmet 10 parallelle sesjoner og en rekke frie 

foredrag. I forkant av og underveis i konferansen kan deltakerne velge mellom seks ulike 

ekskursjonstilbud i Sogndal og omegn. Norske historiedager 2013 har mottatt kr. 100 000 i 

støtte fra Stiftelsen Fritt Ord. Det er også søkt om midler fra Stemmerettsjubileet og 

fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, men disse søknadene gikk ikke gjennom. Samarbeidet 

mellom HIFO-styret og arrangørene har vært godt gjennom planleggingsprosessen. 

 

Stemmerettsjubileet 2013 

I 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Barne-, 
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likestillings- og inkluderingsdepartementet har sekretariatsansvar for den offentlige 

markeringen av jubileet. Departementet har satt ned en referansegruppe for jubileet, der 

HIFO-styret er representert ved Marthe Hommerstad. Stemmerettsjubileet er nå godt i gang 

og flere historikere har profilert seg i media i den sammenheng. Som nevnt over har Norske 

historiedager 2013 i Sogndal også fokus på stemmerettsjubileet. Mer informasjon om jubileet 

fins på departementets hjemmeside, http://stemmerettsjubileet.no/ 

 

Norske historiedager 2014 

HIFO Østlandet har i samarbeid med IAKH ved Universitetet i Oslo tatt på seg arrangementet 

Norske historiedager 2014. Hovedtemaet vil være 200-årsjubileet for den norske grunnloven. 

Forrige gang Oslo hadde dette arrangementet var i 2002. I løpet av den nærmeste tiden vil det 

bli nedsatt arrangementskomité for Norske historiedager 2014, og nøyaktig tidspunkt for 

arrangementet vil bli bestemt i samarbeid med HIFO sentralt. Foreløpig er arrangementet 

berammet til siste del av juni 2014. I løpet av høsten 2013 sendes det ut invitasjon til sesjon- 

og manuslokking.  

 

Det nordiske historikermøtet 2014 i Joensuu, Finland 

Det nordiske historikermøtet arrangeres hvert tredje/fjerde år på omgang mellom 

historiemiljøene i de fem nordiske landene. I 2007 ble møtet avholdt i Reykjavik på Island, og 

i 2011 ved Universitetet i Tromsø, Norge. Det 28. nordiske historikermøtet avvikles i Joensuu 

i Nord-Karelen, Finland 14.-17.8.2014. Møtet arrangeres av Institutionen för geografi och 

historia ved Östra Finlands Universitet og den Skandinaviska avdelningen innenfor Historiska 

Föreningen i Finland. Møtet skriver seg tilbake til 1905, og har tradisjonelt samlet mellom 

300 og 500 historikere fra de fem nordiske landene. I 2014 er møtets hovedtema "Övergångar 

– gränser och möten i nordiska rum", og arrangørene har invitert til tematisering av både 

statsgrenser, etniske grenser og grenser mellom ulike rom, tider og disipliner. Høsten 2012 ble 

det sirkulert invitasjon til sesjoner, blant annet gjennom kanalene til de nordiske 

historikerorganisasjonene, og per april 2013 inneholder programmet tre hovedinnledere, en 

rekke halvdagssesjoner, rundebordsamtaler og sesjoner med frie foredrag. I mai 2013 åpnes 

det for påmelding, og samtidig legges det ut et ekskursjonsprogram/sosial program på møtets 

hjemmeside. 

 

22st International Congress of Historical Sciences, Jinan, Kina 2015 

http://stemmerettsjubileet.no/
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Verdenskongressen for historikere arrangeres hvert femte år. Hovedarrangør er Den 

internasjonale komitéen for historievitenskap (ICHS/CISH), der HIFO representerer Norge. I 

2000 var Universitetet i Oslo vertskap, i 2005 Sydney og i 2010 Amsterdam. Den neste 

Verdenskongressen skal arrangeres i 2015 i universitetsbyen Jinan på Shandong-halvøya i 

Kina. HIFO har hatt en koordinerende rolle i forbindelse med sesjonsforslag fra norske 

historikermiljø. Frist for sesjonsforslag var 30. januar 2012. Tre innspill til sesjoner ble meldt 

videre til CISH innen fristen, og høsten 2012 annonserte CISH programmet på sine 

hjemmesider. Ett av de norske forslagene er tatt inn i programmet, nemlig en såkalt joint 

session (sesjon organisert i samarbeid mellom flere land) med tittelen “Changing Social and 

Cultural Values of Children in Time and Space”. Sesjonen organiseres som et samarbeid 

mellom den norske, danske og svenske komiteen i CISH, med Ellen Schrumpf som initiator 

og drivkraft på norsk side. Ellers inneholder det foreløpige programmet fire hovedsesjoner 

(“China in global perspectives”, “Historicizing Emotions”, “Revolutions in World History: 

comparisons and connections”, “Digital Turn in Historiography”), 30 spesialiserte tema, 19 

joint sessions og 21 rundebordsesjoner. Det foreløpige programmet fins på CISH sine 

nettsider, www.cish.org. 

 

INTERN INFORMASJON 

 

HIFOs hjemmesider 

HIFOs nye nettsider, som ble lansert i 2010, har fungert tilfredsstillende. Nettsidene bruker 

publiseringssystemet WordPress og er plassert på Universitetet i Bergen sitt webhotell. Der 

legges det ut generell informasjon om foreningen, med kontinuerlige oppdateringer gjennom 

året. Slik har HIFO fått en tydeligere og mer oppdatert profil på nett. Sekretæren har hatt 

hovedansvar for oppdatering av nettsidene. 

 

HIFO-net 

Epostlisten HIFO-net har som tidligere vært benyttet til å orientere medlemmene om aktuelle 

arrangementer og stillingsannonser. Alle innleggene blir godkjent av sekretariatet før de 

videreformidles. Informasjon om rekrutteringsstillinger (phd. og post.doc) og ikke-

kommersielle arrangementer sendes ut vederlagsfritt. For utsendelse av annen informasjon og 

stillingsutlysninger avkreves det et gebyr på 1500 kroner. Dette var i 2012 sammen med 

nettsidene den mest brukte av våre annonseringskanaler. 

 

http://www.cish.org/
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PROFILERING AV ORGANISASJONEN 

 

I samarbeid med Universitetsforlaget, ble det høsten 2007 etablert en ordning der nylig 

uteksaminerte mastergradskandidater kan få ett års subsidiert medlemskap i organisasjonen. 

Dette omfatter abonnement på Historisk tidsskrift og medlemsbladet. Representanter fra 

lokallagene har ansvar for å informere om dette tiltaket ved semesterslutt på de ulike 

institusjonene. Etter at året med subsidiert medlemskap er omme, blir det sendt ut faktura til 

de subsidierte medlemmene, med oppfordring om å tegne ordinært medlemskap. Ordningen 

må, som nevnt ovenfor, betegnes som en suksess, og er i dag det viktigste profileringstiltaket 

for organisasjonen.  

 

HIFO har de siste årene også driftet en Facebook-side.  Her legges det ut aktuell informasjon, 

tips og medlemmene får muligheten til å diskutere. Pr. 4. april 2013 er det 463 personer som 

følger organisasjonen på Facebook. Dette er 120 flere enn det som ble rapportert i forrige 

årsmelding. Flere av lokallagene har også opprettet egne Facebooksider. 

 

INTERNASJONALT ARBEID 

 

HIFO er medlem av Den internasjonale komitéen for historievitenskap, som bærer det franske 

navnet Comité International des Sciences Historiques (CISH) og det engelske navnet 

International Comittee for Historical Sciences (ICHS). Organisasjonen ble dannet av 

representanter fra 19 land i Genéve i 1926. I dag har CISH nasjonale komitéer i 53 land, i 

tillegg til en rekke andre underordnede organisasjoner og kommisjoner. Det viktigste 

arrangementet er Verdenskongressen, som arrangeres hvert femte år. HIFO er med på å 

promotere Verdenskonferansen i Jinan, Kina i 2015 overfor våre medlemmer (se ovenfor). 

HIFO var representert ved leder på CISHs generalforsamling i Budapest i september 2012, da 

forslaget til sesjoner på kongressen i 2015 ble vedtatt. 

 

Network of Concerned Historians 

HIFO er engasjert i solidaritetsarbeid gjennom medlemskap i Network of Concerned 

Historians (NCH). NCH samler og offentliggjør informasjon om forfølgelse og sensur av 

historikere og samarbeider med menneskerettsorganisasjonen NEAR (Network for Education 

and Academic Rights). Lenker til disse organisasjonene er lagt ut på HIFOs nettsider, og 
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organisasjonen har også bidratt til å spre informasjon om NCH gjennom medlemsbladet 

Historikeren. 

 

Nordisk samarbeid 

Under Det 27. nordiske historikermøtet ved Universitetet i Tromsø i 2011 tok HIFO initiativ 

til en egen rundebordsesjon hvor man drøftet tidligere erfaringer og utfordringer ved nordisk 

historikersamarbeid, samt hvordan et nytt nettverk best kan forankres slik at man sørger for 

forutsigbarhet. Det var stor enighet om at fastere strukturer vil være av det gode, både for 

arrangeringen av de nordiske historikermøtene, og for koordinering av nordisk aktivitet 

innenfor rammene av CISH. Som et resultat av rundebordsesjonen ble det i løpet av 2012 

valgt representanter og vararepresentanter fra alle de nordiske søsterorganisasjonene 

(inkludert både den finskspråklige og svenskspråklige historikerorganisasjonen i Finland) til 

en ny nordisk komite for historikersamarbeid. I komiteen er også fellesorganet Scandinavian 

Journal of History representert (ved hovedredaktør), samt vertsinstitusjonen for det 

kommende nordiske historikermøtet (ved leder av den lokale organisasjonskomiteen). Den 

nye nordiske komiteen tar sikte på et første konstituerende møte i november 2013, og fra 

HIFOs side er det satt av budsjettmidler til dette. Norske representanter i komiteen er Einar 

Niemi (hovedrepresentant) og Kari Aga Myklebost (vara).  

 

MEDLEMSPLEIE 

 

De senere år har HIFO-styret og kontorsekretæren arbeidet for at alle medlemmer i 

organisasjonen skal være registrert med oppdatert e-postadresse i medlemsregisteret. 

Dreiningen mot å publisere informasjon digitalt, gjør at organisasjonen kan frigjøre ressurser 

som tidligere har vært benyttet til utsendelse av brev.  

 

HIFOS ARKIV 

 

HIFO har gjennom en avtale med Museum Vest etablert et arkiv i Bergen, og har deponert en 

del tidsskrifter (blant annet eldre og nyere årganger av Historisk Tidsskrift) og noe nyere 

arkivalia her. Arkivmaterialet stammer i hovedsak fra de historiefaglige miljøene i Oslo og 

Bergen, mens årganger av HT har blitt sendt til arkivet også fra Tromsø. Eldre arkivmateriale 

er tidligere overført Riksarkivet.  
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HIFOS PUBLIKASJONER 

 

Historikeren 

Under Norske historiedager 2012 overtok Institutt for historie og religionsvitenskap ved 

Universitetet i Tromsø redaktøransvaret for Historikeren. Medlemsbladet kom ut med tre 

nummer i 2012; Bergen-redaksjonen sto for det første og den nye Tromsø-redaksjonen for de 

to neste, der ett av dem var en sammenslåing av nummer 2 og 3. I tillegg til å være et internt 

meldingsblad, som gir medlemmene mulighet til faglige og fagpolitiske diskusjoner, spenner 

artiklene fra lokallagsaktiviteter og aktuelt skolestoff til presentasjon av ulike 

forskningsfronter hvor historikere er involvert. Lena Ingilæ Landsem er nå redaktør og de 

øvrige redaksjonsmedlemmene består av Vidar Eng, Steinar Rønning, Astrid Marie Holand, 

Christine Smith-Simonsen, Maria Purtoft og Hege Stavseth. Eng har vært aktiv i HIFO 

Tromsø gjennom mange år, mens Rønning er rekruttert fra mastermiljøet i Tromsø. Landsem, 

Holand, Smith-Simonsen og Purtoft har tilknytning til Universitetet i Tromsø og Stavseth til 

Universitetet i Nordland.  

 

Tromsø-redaksjonen ønsker å følge opp grunnlaget som er lagt i Historikeren fra tidligere 

redaksjoner og satser videre på faglig stoff som speiler aktuelle problemstillinger for 

foreningens medlemmer, noe som i stor grad kommer som innsendte bidrag. Det er en 

ambisjon å følge opp HIFOs aktiviteter, herigjennom dekning av lokallagsaktiviteter. I denne 

sammenheng har redaksjonen en egen lokallagsansvarlig til å følge opp lokallagene og 

stimulere disse til å sende inn bidrag. Tilsvarende har redaksjonen også en egen skolekontakt 

som sørger for å få frem relevant stoff fra HIFOs skoleseksjon. Den nye redaksjonen fra mai 

2012 har konsentrert seg om innkjøring av rutiner, og nye idéer har ikke enda helt fått 

aktualisert seg i bladet. Til nå ser det ut som en spalte om formidling av historie tar form. Ikke 

alle spalter fra tidligere, som for eksempel ”Bokessayet” og ”Klassikeren” er blitt fulgt opp. 

Serien ”Seniors perspektiv” følges videre. Redaksjonen har jevnlige møter i Tromsø, men 

arbeider mest over epost.  

 

Redaksjonen mener Historikeren holder en standard som gjør bladet interessant for 

historiekretser utenfor akademia, og har diskutert muligheter for å gjøre Historikeren mer 

tilgjengelig for nye lesere, for eksempel lokale historielag. Redaksjonen ønsker å spre 

informasjon til flere om muligheten for å abonnere på Historikeren uten å ha medlemskap i 
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HIFO. Redaksjonen ser dette som en mulighet til å drive formidling av aktuelle temaer fra 

fagmiljøet og ut til historiemiljøer utenfor universiteter og høgskoler.  

 

Historisk tidsskrift (HT) 

HIFO eier fagtidsskriftet Historisk tidsskrift. I desember 2011 ble ny kontrakt mellom HIFO 

og Universitetsforlaget om utgivelse av HT undertegnet for perioden 2012-2014, jamfør 

HIFOs årsmelding for 2011. For HIFOs og HTs del er dette en god avtale, og styret har de 

beste forhåpninger om et godt samarbeid med Universitetsforlaget i årene framover. 

Redaksjonen for HT går på omgang mellom historiemiljøene ved de fire universitetene i Oslo, 

Bergen, Trondheim og Tromsø. Den sittende redaksjonen har sete ved NTNU i Trondheim og 

består av Ida Bull (hovedredaktør), Kristian Steinnes og Randi Bjørshol Wærdahl. Randi 

Green Helgås er redaksjonssekretær. Universitetsforlaget har ansvar for å utarbeide regnskap 

og budsjett for tidsskriftet. I HIFO-styret har leder hatt et særlig ansvar for tidsskriftet 

gjennom det siste året. Fra og med 01.01.2015 flytter HT-redaksjonen til Institutt for historie 

og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, og det er planlagt en overlappingsfase høsten 

2014 mellom sittende og kommende redaksjon. Fra og med 2013 befinner HT seg på nivå 1 i 

det nasjonale systemet for vitenskapelig rapportering. Nedgraderingen fra nivå 2 ble gjort av 

publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet mot en enstemmig innstilling fra 

Nasjonalt fagråd for historie. HIFO har arbeidet målrettet i 2012 blant annet gjennom 

Nasjonalt fagråd for historie for å bevare tidsskriftets nivå 2-status, men lyktes ikke. HIFO vil 

imidlertid fortsette arbeidet for å bevare HTs vitenskapelige kvalitet. 

 

Støtte fra NFR 

Våren 2011 la NFR om sine rutiner for økonomisk støtte til vitenskapelige tidsskrifter. Blant 

annet søker nå utgiver om støtte til hvert enkelt tidsskrift, mens det tidligere var mulig å søke 

på vegne av hele tidsskriftsporteføljen. I samarbeid med Universitetsforlaget leverte HIFO inn 

søknad om støtte for perioden 20122014, og mottok positivt svar i desember 2011. Det er 

positivt for HIFO at NFR gir bedre redaksjonelle rammer til tidsskriftet enn tidligere, 

gjennom økt støtte til redaksjonssekretær. Forlaget har på sin side fått lavere støtte til sitt 

arbeide med tidsskriftene (forlagsavgiften) enn tidligere fra NFR, og har påklaget dette. Som 

resultat har NFR åpnet for å søke om såkalt omstillingsstøtte i 2012, og Universitetsforlaget 

har fått tildelt en tilleggsbevilgning for HT. Årets produksjon har dermed kunnet gå som 

normalt, og etter alt å dømme vil det samme vil gjelde for 2014-årgangen. 
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Scandinavian Journal of History 

Tidsskriftet Scandinavian Journal of History (SJOH) eies av de nordiske 

historikerforeningene i fellesskap. Tidsskriftet utkommer i fire eksemplarer årlig, og May-

Brith Ohman Nielsen representerer HIFO som norsk redaktør. Hovedredaktør er Guðmundur 

Hálfdanarson (Island). Tidsskriftet har nivå 1-status i det nasjonale systemet for vitenskapelig 

rapportering. HIFO arbeider for at tidsskriftets status på sikt skal heves til nivå 2. Som 

deleiere av tidsskriftet mottar HIFO årlig utbetaling av royalties fra forlaget Taylor & Francis 

(se under økonomi).  

 

OPPDRAGSFORSKNING 

 

I perioden har HIFO formidlet en rekke historiefaglige oppdrag og stillinger gjennom HIFO-

net og HIFOs hjemmesider, samt i medlemsbladet. HIFO blir kontaktet av oppdragsgivere og 

oppdragsforskere, og gir råd vedrørende diverse arbeids- og kontraktsforhold. Styret har i 

2012 som tidligere år fått henvendelser om forfatteroppdrag der det var planlagt anbudsrunde 

som grunnlag for ansettelsen. I slike tilfeller har HIFO valgt å ikke videreformidle 

oppdragene. HIFOs prinsipielle syn er at det må være faglige kvalitetskrav, ikke økonomiske 

forhold, som bør være sentrale i forbindelse med ansettelse av faghistorikere. HIFO-styret 

oppfordrer medlemmene til å tipse sekretariatet hvis lignende saker skulle dukke opp i 

fremtiden. 

 

ANNEN VIRKSOMHET 

 

Styret ved Norsk lokalhistorisk institutt 

HIFO har forslagsrett når Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Norsk lokalhistorisk 

institutt (NLI). I perioden 2010–2013 sitter Finn-Einar Eliassen som representant for HIFO i 

styret, med Atle Døssland som vara. Eliassen har funksjon som nestleder.  

 

Norges kulturvernforbund 

HIFO er medlem av paraplyorganisasjonen Norges kulturvernforbund (før 2004 Kulturvernets 

fellesorganisasjon – KORG). Kulturvernforbundet har 20 landsdekkende 

medlemsorganisasjoner med til sammen nesten 200 000 medlemmer. HIFOs leder gjennom 

forrige styreår har sørget for kontinuitet i kontakten mellom Kulturvernforbundet og HIFO. 

Tidligere og sittende leder har deltatt på diverse arrangementer i Kulturvernforbundets regi, 
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blant annet Kulturvernkonferansen i mars 2013. Fra styrets side har det i perioden fortsatt 

vært prioritert å synliggjøre HIFO som en aktør innenfor kulturvernssektoren. HIFOs arbeid 

for å få driftsstøtte fra Kulturverndepartementet kom i stand etter et initiativ fra 

Kulturvernforbundet. Etter styrets oppfatning bør samarbeidet med andre organisasjoner 

innenfor det materielle og immaterielle kulturvernfeltet videreutvikles. Kontaktene innenfor 

Kulturvernforbundet har tilført HIFO organisatorisk kompetanse, og bidrar også til å gjøre 

organisasjonen mer synlig. 

 

Nasjonalt fagråd for historie 

HIFO har møterett i Nasjonalt fagråd for historie, og har vært representert på møtene og i e-

postkorrespondansen som har foregått i Fagrådet. Som i forrige periode, har diskusjonen om 

poenggivende status for Historisk tidsskrift vært særlig viktig i denne perioden (jamfør 

ovenfor). 

 

ARBEID RETTET SPESIELT MOT SKOLE OG LÆRERE I HISTORIE 

 

Skoleseksjonen har i denne perioden bestått av Anne Kjersti Jacobsen (leder), Karsten 

Korbøl, Herdis Wiig og Jørgen Eliassen. Karsten Korbøl har vært ansatt i 20 prosents stilling 

som koordinator for Skoleseksjonens arbeid. Stillingen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord. 

Skoleseksjonen har hatt jevnlige møter i perioden. I tillegg til arbeidet med 

historiekonkurransen har skoleseksjonen utarbeidet høringsuttalelse om muntlig eksamen. 

Uttalelsen har blitt behandlet i HIFOs styre og sendt til Utdanningsdirektoratet.  

 

HIFOs prosjektkonkurranse i historie 2011/2012 

Arbeidet med prosjektkonkurransen i historie for skoleelever er skoleseksjonens viktigste 

oppgave. Arbeidet har i første rekke bestått i å utforme oppgaver, ordne trykking og 

utsendelser av konkurranseinvitasjon, gi veiledning til lærere og elever som henvendt seg til 

skoleseksjonen, samt å organisere juryering og premiering. Tema for konkurransen 2011/2012 

var Min familie i historien. Det kom inn 672 bidrag fra 674 elever. Dette er en nedgang i 

antall deltakere på ca 150. Juryen har bestått av Berit Lundberg, Synnøve Hellerud og Ketil 

Knutsen. Vinneren i klassen for ungdomsskolen var Tina Kristiansen fra Grasmyr 

ungdomsskole i Telemark. I klassen for videregående skole vant Sjur Rivlin fra Hartvig 

Nissens skole i Oslo. Alle deltakere i konkurransen fikk diplomer. Sjur Rivlin deltok som 

norsk representant ved EUSTORYsYouthAcademy i Tallinn.  
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HIFOs historiekonkurranse i historie 2012/2013 

Tema for konkurransen 2012/2013 er nok en gang Min familie i historien. Begrunnelsen for å 

ha samme tema som tidligere år, er at dette synes å treffe godt i forhold til læreplanene og at 

temaet er åpent, noe som gjør det lett for elevene å arbeide med en besvarelse etter egne 

interesser og ønsker. Skoleseksjonen ønsker at så mange lærere som mulig vil gjennomføre 

konkurransen som en del av sin undervisning, og dette er trolig lettere å få til dersom temaet 

er det samme over tid. Det gir forutsigbarhet og gir lærere mulighet til å legge konkurransen 

inn i årsplanen.  

I forbindelse med jubileet i 2013 for innføring av allmenn stemmerett for kvinner, har HIFO 

samarbeidet og fått støtte fra Stemmerettsjubileet om en jubileumskonkurranse. Konkurransen 

er laget over samme lest som Min familie i historien, men med krav om at temaet for 

bidragene måtte knyttes til deltakelse i demokratiet. Som i Min familie i historien, er målet at 

elevene ser sammenhengene mellom mikro- og makrohistorie. 

 

Seminar og etterutdanningstilbud for historielærere 

HIFOs etterutdanningsseminar for historielærere ble arrangert i oktober 2012 i Oslo. 

Seminarets hovedtema var stemmerett og demokrati og hvordan det undervises i disse 

temaene i de nordiske landene. Samarbeidet med Stiftelsen Fritt Ord gjør det mulig å 

arrangere årlige etterutdanningsseminar for lærere. Program for neste høsts seminar vil 

foreligge ved skolestart.  

 

Annen aktivitet 

Skoleseksjonen var til stede på EUSTORYs årsmøte i Riga, Latvia, i mars 2013 sammen med 

representanter fra alle de 22 medlemslandene. Medlemmer av skoleseksjonen deltok også på 

Euroclios generalforsamling og årlige etterutdanningsseminar i Erfurt, Tyskland. Anne Kjersti 

Jacobsen sitter som medlem av Euroclios kontrollkomité. 

 

STYRETS VURDERING AV VIRKSOMHETEN 

 

I likhet med forrige styreår, har perioden 2012–2013 vært et aktivt arbeidsår innenfor alle de 

fem feltene som må oppfattes som kjerneområder av HIFOs virksomhet; henholdsvis 

lokallagene, fagtidsskriftet Historisk tidsskrift, medlemsbladet Historikeren, skoleseksjonen 

og Historiedagene. I tillegg har organisasjonen videreformidlet informasjon gjennom våre 
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hjemmesider, epostlisten HIFO-net og Facebook-siden. Medlemsutviklingen har de siste 

årene vært stabil. Det viktigste rekrutteringstiltaket er ordningen med subsidiert medlemskap 

for nylig uteksaminerte mastergradskandidater. Lokallagsseminaret høsten 2012 var som året 

før et vellykket tiltak. Driften av Historisk Tidsskrift går videre som før, til tross for noe 

endrede rammebetingelser som følge av at NFR har lagt om sine støtteordninger for 

fagtidsskrifter. Det samme gjelder de årlige Norske historiedager, som tidligere mottok 

arrangementsstøtte fra NFR. De siste to årene har historiedagene basert seg på tilføringer fra 

Stiftelsen Fritt Ord, i tillegg til inntekter fra konferanseavgift. Når det gjelder HIFOs 

internasjonale engasjement, har opprettingen av en egen nordisk komite for 

historikersamarbeid vært en viktig nyskaping. Håpet er at komiteen skal sikre den nødvendige 

kontinuiteten mellom de nordiske historikermøtene og fungere som et koordinerende organ 

for de nordiske historikerkomiteene innad i CISH der det er formålstjenlig.  

 

Styreåret 2012-2013 har til en viss grad vært preget av flytting av HIFOs sekretariat og 

redaksjonen for medlemsbladet Historikeren. Samtidig har overgangen på de fleste områder 

gått uten konsekvenser for driften av organisasjonen, noe styret er svært fornøyd med. Den 

nye redaksjonen for Historikeren har gjort en flott jobb med å videreføre medlemsbladet, og 

har som den tidligere Bergens-redaksjonen lagt ned mye arbeid i å produsere eget materiale 

og få inn interessante bidrag fra lokallagene. Også den nytilsatte sekretæren har fungert godt i 

stillingen, og har videreført arbeidet på vegne av organisasjonen på en god måte. 

 

Styret oppfatter at HIFO er en godt etablert organisasjon, men at det innenfor dagens svært 

begrensede økonomiske og organisatoriske rammeverk må foretas klare prioriteringer for å nå 

de viktigste målene i arbeidsplanen. De økonomiske rutinene er godt innarbeidet, og gjennom 

arbeid med nettsider, e-postliste, Facebook-side og utviklingen i medlemsbladet arbeides det 

for at informasjonsflyten til medlemmene skal være så effektiv som mulig. Det må også 

fremheves at dugnadsånden fortsatt er levende i alle deler av organisasjonen, både sentralt og 

lokalt. Med større økonomisk handlingsrom vil HIFO kunne utvide det administrative 

apparatet og ha et høyere ambisjonsnivå for de ulike sidene av foreningens virksomhet. Det er 

sterkt ønskelig at HIFO i fremtiden får økt sine eksterne overføringer, både for å opparbeide 

et økonomisk sikkerhetsnett og for å øke organisasjonens handlingsrom. 

 

 


