
Årsmøteprotokoll 2021 
Den norske historiske forening (HIFO) 

 

Tid: Fredag 3. september, kl. 18.45-19.45 

Sted: AUD1, Universitetet i Tromsø og Zoom. 

Deltakere: Ca 60 deltakere 

 

 

Styreleder Thomas Hagen ønsket velkommen, og informerte om at det også var 5 deltakere digitalt. 

 

1. Konstituering og valg av møteleder og referenter, samt godkjenning av fullmakter 

Styret foreslo Kari Aga Myklebost som møteleder. Årsmøtet hadde ingen innsigelser til dette. 

Kari Aga Myklebost ble valgt av årsmøtet til møteleder. 

Møteleder informerte om at Simen Zernichow fulgte med på chatten for dem som deltok digitalt. De 

kunne bare kommunisere skriftlig. Håndsopprekning kunne bli brukt til innsigelser når det eventuelt 

ble åpnet for det. 

Det var ikke kommet noen eventueltsaker før årsmøtet. 

Det kom ingen innsigelser til innkallingen, hverken i salen eller digitalt. 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent av årsmøtet. 

Sekretær Ragnhild Bie Nielsen skal skrive referat fra møtet, og sende dette til to oppnevnte 

referenter for signering i etterkant. Møteleder foreslo at Maria Sæther og Kim Bredesen ble valgt til 

referenter. Årsmøtet hadde ingen innvendinger til forslaget. 

Forslaget til referenter ble godkjent av årsmøtet. 

For å sikre eventuell avstemming over benkeforslag måtte det velges to personer til tellekorps. 

Møteleder foreslo Simen Zernichow og Marte Lægreid Nesse. Det kom ingen innsigelser fra årsmøtet 

på dette. 

Tellekorpset ble godkjent av årsmøtet. 

Det ble gitt beskjed i møteinnkallingen om at spørsmål om eventuelle fullmakter skulle fremmes 

skriftlig på epost til styreleder før årsmøtet. Ingen hadde benyttet seg av dette.  

2. Årsmelding fra styret 2020–2021  

Styreleder Thomas Hagen gikk gjennom styrets vurdering av virksomhet og aktuelle saker for 

styreperioden 2020-2021. Styreåret 2020–2021 har vært preget av organisasjonsutvikling, 

gjennomføring av medlemsundersøkelse, vervekampanje, gjennomgang av vedtektene og arbeid 



med kommunikasjonsstrategi, herunder utvikling av nettsiden og bedre samordning av ulike 

informasjonskanaler.  

HIFOs økonomiske situasjon er per i dag solid. Pandemien har ført til et generelt lavere aktivitetsnivå 

og dermed reduserte reiseutgifter. Budsjett for 2022 vil likevel i hovedsak videreføre utgifter og 

inntekter på samme nivå som 2020–2021.   

Medlemsmassen er stabil. Vervekampanjen har ført til i overkant av 50 nye medlemmer.  

Styrets vurdering er at HIFO er en veletablert og veldrevet organisasjon. For å kunne tilby god støtte 

og relevant informasjon til lokallagene og medlemmene, har det vært nødvendig å styrke 

sekretariatet, planlegge for utvikling av nettsiden og sikre redaksjonsarbeidet i Historikeren.  

HIFO er en frivillig organisasjon. God informasjonsflyt til medlemmer og lokallag, og synlighet av 

HIFOs arbeid internt og eksternt, ses som avgjørende for å kunne holde på ildsjelene i lokallagene og 

i styret, som vi er helt avhengige av.  

Forrige styreperiode begynte 4. juni i fjor etter den digitale sesjonen «Pandemiske 

grenseoppganger». Vi avholdt også et digitalt lokallagsseminar med temaet «Samisk mangfold». Vi 

har gjennomgått vedtektene som vil bli tatt opp som en egen sak, og har også hatt en 

medlemsundersøkelse der over 300 medlemmer deltok. Vi har også hatt en vervekampanje, og i den 

anledning blant annet laget promoteringsvideoer som har tiltrukket seg nye medlemmer. Det har 

også vært fokus på arbeid med kommunikasjonsstrategi, og HIFO har begynt arbeidet med å fornye 

nettsidene. HIFO deltok også i høring i Stortinget om Fullføringsreformen, og har etablert kvartalsvis 

kontaktmøte med Arkivverket. 

Møteleder gikk gjennom delene av årsmeldingen.  

Del I omhandler beretning om HIFOs organisasjon.  Det var ingen spørsmål til Del I av årsmeldingen 

fra årsmøtet. 

Del II omhandler beretning om HIFOs virksomhet. Det var ingen spørsmål til Del II av årsmeldingen 

fra årsmøtet. 

Del III omhandler arbeidet til HIFO skole. Det var ingen spørsmål til Del III av årsmeldingen fra 

årsmøtet. 

Årsmeldingen er publisert på hifo.no. Årsmøtet ga ingen innsigelser til årsmeldingen.  

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

3. Årsmeldinger fra lokallagene 2020–2021  

Årsmeldinger fra lokallagene skal ikke vedtas, de er kun til etterretning, og kan leses i sin helhet på 

hifo.no. 

HIFO Bergen: årsmelding ble presentert av lokallagsleder Marte Lægreid Nesse, som fortalte at 

lokallaget har avholdt tre arrangementer. Det første fysiske arrangementet skjedde i juni og 

omhandlet fullføringsreformen, og var en debatt om historiefagets plass i skolen. Nesse fortalte 

videre at det har gått og kommer til å gå en del tid til planlegging av historiedagene i Bergen til neste 

år. 

HIFO Bodø: årsmeldingen ble presentert av Jowan Muhammad og Fredrik Lie. HIFO Bodø har hatt én 

sosial sammenkomst med omtrent 25 deltakere som så på kulturminner fra andre verdenskrig. De 



har også forsøkt å engasjere studenter i lokallaget, men koronapandemien har gitt utfordringer til 

dette. De prøver også å engasjere flere internasjonale historikere. Lokallagsseminar skal utføres i 

høst dersom dette lar seg gjøre. 

HIFO Rogaland: var til stede digitalt ved Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, men henviste til 

årsmeldingen på nettsiden. 

HIFO Tromsø: årsmeldingen publisert av Magnus Andersson. Andersson fortalte at aktiviteten til 

HIFO Tromsø også har vært preget av koronapandemien. Den digitale sesjonen om pandemiske 

grenseoppganger ble gjennomført, og har også hatt en filmvisning. Lokallaget planlegger for 

seminarer i høst. 

HIFO Trøndelag: presentert ved Maria Sæther. HIFO Trøndelag har hatt to fysiske arrangementer, 

deriblant en byvandring om hekseprosessene. Lokallaget planlegger også for blant annet Midtnorsk 

historieseminar, samt diverse studentrettete tiltak. 

HIFO Agder, HIFO Nordvestlandet, HIFO Sogn og Fjordane, HIFO Vestfold og HIFO Østlandet var ikke 

representert under årsmøtet. Tre av lokallagene har ikke levert årsmeldinger, de øvrige kan leses i sin 

helhet på HIFOs nettsider. 

Årsmøtet tar årsmeldingene fra lokallagene til etterretning. 

 

4. Godkjenning av revidert regnskap for 2020 

Presentert ved HIFOs kasserer Trond Bjerkås. 

Både inntekter og utgifter har vært lavere enn budsjettert, noe som gjør at budsjettet har endt opp 

med et overskudd på 5859 kroner. Den unormalt lave inntekten er en kombinasjon av flere faktorer. 

Det var en del utestående kundefordringer som skal kreditnotas nå i 2021. Sannsynligvis vil 

medlemsinntekten bli høyere i år og fremover. 

Bjerkås leste videre opp revisjonsrapporten for 2020. Kontrollen viste at regnskapet er ført i henhold 

til god regnskapsskikk og at midlene er brukt i henhold til foreningens formål og vedtektene for øvrig. 

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til regnskapet. 

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 

 

5. Vedtak av budsjett for 2022 

Budsjettet for 2022 viderefører i stor grad budsjettet fra 2020. De største forskjellene er at vi har satt 

av 50.000 kroner til lønn til redaktøren av Historikeren, samt en sum til drift av nettsidene. Vi 

viderefører også en del til markedsføring.  

Årsmøtet hadde ingen kommentarer eller spørsmål til budsjettet for 2022. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til budsjettet for 2022. 

Styrets forslag til budsjett for 2022 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 



6. Arbeidsplan for styreåret 2021–2022  

Styreleder leste opp arbeidsplanen for styreåret 2021-2022. For styreperioden september 2021–juni 

2022 skal styret sikre god gjennomføring av følgende faste oppgaver: 

- Styret skal følge aktuelle politiske prosesser 

- Styret skal støtte opp om arbeidet med Historisk tidsskrift  

- Styret skal, i samarbeid med redaksjonen, arbeide for at Historikeren opprettholdes og 

utvikles som et relevant medlemsblad 

- Styret skal følge opp og støtte den lokale arrangøren i arbeidet med gjennomføringen av 

Norske historiedager 

- Styret skal videreføre lokallagsseminaret som en viktig møteplass for organisasjonen 

- HIFO skal være en tydelig stemme i offentlig debatt på saker som er viktige for medlemmene 

- Styret skal videreføre og utvikle samarbeidet med norske samarbeidspartnere, så som 

Kulturvernforbundet, Slekt & Data og Norges museumsforbund 

- Styret skal videreføre det nordiske samarbeidet gjennom den Nordiska historikerkommittéen 

(NHS), og videreføre sitt internasjonale engasjement i CISH 

- Styret skal sikre god økonomistyring 

- Styret skal arbeide for at HIFO drives så grønt som mulig 

For styreperioden 2021–2022 vil styret ha en særlig oppmerksomhet rettet mot følgende spesielle 

saker: 

- Styret skal sørge for å oppgradere og videreutvikle nettsiden hifo.no 

- Styret skal arbeide for enda bedre informasjonsflyt til medlemmene gjennom samordning av 

digitale kanaler  

Det er opp til styret å vurdere hvilke saker som skal prioriteres til enhver tid og hvordan det skal 

arbeides med disse. 

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til arbeidsplanen. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til arbeidsplanen. 

Styrets forslag til arbeidsplan ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

7. Vedtak av reviderte vedtekter 

Presentert av nestleder Harald Rinde. 

En arbeidsgruppe på tre styremedlemmer, Harald Rinde, Ruth Hemstad og Per Kristian Sebak, har 

arbeidet med vedtektene, og endringsforslagene har blitt lagt frem og diskutert på styremøter og 

lokallagsseminar. Noen endringer er rent språklige, og en av de viktigste endringene er at 

medlemskontingent er en forutsetning for medlemskap og stemmerett. 

Formålsparagrafen har også blitt forenklet, samt spesifiseringer av viktige arbeidsoppgaver og 

arbeidet som gjelder skolen. Det er utarbeidet et punkt å arbeide for historikerne i ABM-sektoren.  

Den siste endringen som ble tatt opp var en ny eksklusjonsparagraf. Dette på bakgrunn av at det kan 

være relevant å ha dersom situasjoner skulle oppstå hvor enkeltmedlemmer utfordrer 



grunnprinsipper til HIFO som forening. Det er et krav om enstemmig vedtak i styret før eksklusjon, og 

at medlemmet skal ha en mulighet til å uttale seg før endelig vedtak. 

Det kom spørsmål fra årsmøtet til eksklusjonsparagrafen angående hvilke særlige grunner det var 

snakk om, og det ble kommentert at det er vanskelig å gi sin tilslutning til forslaget uten at dette er 

spesifisert. Rinde fortalte at bakgrunnen for at dette ikke er blitt videre spesifisert er at det er 

vanskelig å forutse alle situasjoner en eventuell eksklusjon skal kunne være relevant, men at det 

uansett skal være i helt spesielle tilfeller. Det ble videre kommentert fra årsmøtet at andre 

organisasjoner spesifiserer dette.  

Årsmøtet hadde også spørsmål om bakgrunnen til at dette blir foreslått nå, etter mange år uten å ha 

hatt en eksklusjonsparagraf. Rinde forklarte at dette er fordi det er nå det har vært en gjennomgang 

av vedtektene etter mange år uten gjennomgang, og at man har valgt å fremme dette forslaget til 

årsmøtet etter å ha diskutert dette i styret. 

Møteleder innledet avstemning av endring av vedtektene. Det krever 2/3 flertall for endring av 

vedtektene, og det er mulig å stemme avholdende. Møteleder gikk til avstemming av de første 

paragrafendringene først, ikke de som omhandlet eksklusjon. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til endringene av de første paragrafendringene. 

De første vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.  

Deretter gikk møteleder videre til avstemming av eksklusjonsparagrafen.  

Årsmøtet stemte 28 mot, 8 avholdende og 24 for forslaget, og dermed nedstemt. 

Eksklusjonsparagrafen ble ikke vedtatt av årsmøtet. 

 

8. Valg av styreleder, styre og revisorer med innstilling fra valgkomiteen 

Ola Teige var ikke til stede på årsmøtet, så valgkomiteens forslag ble opplest av møteleder. 

Valgkomiteens forslag til leder: 

- Thomas Hagen gjenvelges 2021-2022 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer: 

- Synne Corell gjenvelges 2021-2023. 

- Harald Rinde gjenvelges 2021-2023. 

- Magnus Andersson nyvalg 2021-2023. 

- Per Kristian Sebak gjenvelges 2021-2023. 

Ruth Hemstad, Eirinn Larsen, Karsten Korbøl, Even Næss Bergseng, Miriam Tveit, Monika Praczyk og 

Andreas Bagås Lien var ikke på valg. 

Valgkomiteens forslag til revisorer: 

- Arne Solli var ikke på valg. 

- Ingrid Myrstad nyvalg 2021-2023. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til valgkomiteens forslag til valg av leder, styremedlemmer, 

varamedlemmer eller revisor. 



 


