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Årsmøteprotokoll 2022 
Den norske historiske forening (HIFO) 

 

Tid: Lørdag 25. juni, kl. 17.00-18.00 

Sted: Aud. Egget, Studentsenteret, Parkveien 1, 5007 Bergen  

Deltakere: Ca. 40 stk 

Styreleder Thomas Hagen ønsket velkommen til årsmøtet. 

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

Styret foreslo Thea Eriksen til møteleder. Årsmøtet hadde ingen innsigelser til dette.  

Thea Eriksen ble valgt av årsmøtet til møteleder. 

Det var ikke kommet noen eventueltsaker før årsmøtet. Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 

innkallingen.  

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent av årsmøtet.  

Sekretær Ragnhild Bie skriver referat fra møtet. Hun vil sende dette til to oppnevnte referenter for 

protokollering i etterkant. Møteleder foreslo at Hilde Sandvik og Dag Hundstad 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 Trond Espen Teigen Bjoland og Marianne Johansen. 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 benyttet seg av dette.   

 

2. Årsmelding fra styret 2021–2022  

HIFO er en organisasjon i vekst! Antall ordinære medlemskap er det høyeste registrerte på mer enn ti 

år, mens vi må tilbake til 2012 for å finne flere medlemskap totalt. En hovedgrunn er den vellykte 

vervekampanjen som ble gjennomført i 2020. 

Styreåret 2021–2022 har vært preget av at en del ressurskrevende utviklingsprosjekter og kampanjer 

har blitt gjennomført i løpet av siste treårsperiode, og som vi nå nyter godt av. Dette har ført til at vi i 

inneværende styreperiode har kunnet konsentrere oss om kjerneaktiviteter som medlemspleie og 

organisasjonsrøkt. 

Vi har lykkes i å få på plass en ny redaksjon for Historisk tidsskrift fra 2023. Styret vil i denne 

forbindelse takke avtroppende redaktør for meget godt samarbeid i denne prosessen, og rette en 
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stor takk til nåværende redaksjon for utmerket arbeid gjennom snart fire årganger. Styret har også 

engasjert seg i arbeidet med ny arkivlov, og også samarbeidet tett med Kulturvernforbundet.  

HIFOs økonomiske situasjon er solid. Styret tar likevel på alvor at vi de to siste årene ikke har lykkes 

med å hente inn medlemskontingenten i stor nok grad. Tiltak er iverksatt. Budsjett for 2023 vil i 

hovedsak videreføre utgifter og inntekter på samme nivå som 2021–2022.  

Styrets vurdering er at HIFO er en veldrevet organisasjon. Vi har vært så heldige å beholde to dyktige 

sekretærer gjennom flere år. I løpet av neste styreperiode planlegges det for utskiftninger i 

sekretariatet. Kunnskapsoverføring blir derfor en hovedprioritet på kort sikt. Også 

redaksjonsarbeidet i Historikeren har vært stabilt og av høy kvalitet over tid. Honorering av redaktør 

pr. nummer ses som et viktig tiltak for å sikre Historikeren som et vitalt medlemsblad.  

Styret er noe bekymret for at aktiviteten i flere lokallag har dalt de to siste årene. Det er ikke godt å si 

hvor mye av dette som er pandemirelatert. Styret ser også at det er nødvendig å bruke mer ressurser 

på oppfølging av lokal arrangør av Norske historiedager. Nøkkelen er et godt samarbeid mellom 

HIFO-styret, lokal arrangør – med eller uten tydelig forankring i det stedlige lokallag – og 

hovedutdanningsinstitusjonen på stedet.  

HIFO er en frivillig organisasjon. Vi er helt avhengige av medlemmenes gode vilje for å få hjulene til å 

gå rundt. Vi håper historikerne i Norge vil fortsette å slutte opp om HIFOs virksomhet og aktiviteter 

også i fortsettelsen. 

Møteleder gikk gjennom delene av årsmeldingen, som er publisert på hifo.no.  

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

fra årsmøtet.  

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

fra årsmøtet.  

Del III inneholder beretning om arbeidet til HIFO skole. Det var ingen spørsmål til Del III av 

årsmeldingen fra årsmøtet.  

Årsmøtet ga ingen innsigelser til årsmeldingen.  

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

3. Årsmeldinger fra lokallagene 2021–2022  

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

hifo.no. 

HIFO Agder v/Thea Eriksen: På grunn av pandemien er ikke de planlagte arrangementene 

gjennomført. Det er 66 medlemmer, en økning på 5% fra året før. Spaltestafetten i Agderposten 

fortsetter, der er det til nå gitt ut 12 historiske artikler. Det er mange interessante arrangementer 

planlagt i løpet av kommende år. 

HIFO Bergen v/Trond Espen Bjoland: Medlemstallet er 73. Mesteparten av aktiviteten har omhandlet 

historiedagene, men det har også vært noen digitale og fysiske møter.  

HIFO Bodø v/Jowan Mohammed: Det er nytt styre og Fredrik Lie tar over som leder. Det har vært lite 

arrangementer pga. korona, men lokallaget har mange interessante planer fremover. Det var 
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lokallagsseminar i vinter, og det skal og avholdes historiedagene i 2024. Medlemstallet er 32, men 

tror det skal øke fremover etter man har hatt fokus på dette.  

HIFO Rogaland v/Roald Berg: Det har vært avholdt et arrangement med tema «Historiefaget på 

universitetet og i skoleverket» med 25 deltakere. Det er 56 medlemmer. 

HIFO Sogn og Fjordane: Det foreligger ingen årsmelding eller aktivitet det siste året, men håper dette 

tar seg opp.  

HIFO Tromsø v/Magnus Andersson: 72 medlemmer, opp fra 63 i 2020. Lokallaget har hatt god 

økonomi. Det har vært 6 rødvinsseminar, en årsfest og et reiseseminar. Det har og vært bl.a. 

boklansering og to filmvisninger. Hadde og et miniseminar til Narvik i fjor høst og et litt større 

reiseseminar til Kautokeino, Alta og Karasjok i år med 40 deltakere. De fleste medlemmene bor i 

Tromsø og jobber på UiT, og styret holder seg veldig stabilt med lite utskiftninger. 

HIFO Trøndelag v/Emil Vaadal Eliason: Det er 65 medlemmer, ti opp fra i fjor. Lokallaget har hatt et 

lavt aktivitetsnivå, og planlegger å få dette opp igjen. Dette bl.a. med Midtnorsk historieseminar, 

noen tematiske seminarer til vinteren og en utflukt til våren. Har vært en byvandring med 10-12 

deltakere. Det har og vært et seminar om historiemasterens arbeidslivsrelevans med pizza og 12-14 

deltakere.  

HIFO Nordvestlandet, HIFO Vestfold og HIFO Østlandet var ikke representert ved årsmøtet. 

Årsmøtet tok lokallagenes årsmeldinger til etterretning. 

 

4. Godkjenning av revidert regnskap for 2021 

Presentert ved kasserer Magnus Andersson. 

HIFO er en relativt stabil organisasjon og ganske forutsigbar, noe som også gjelder økonomien. Men, 

det er noen utfordringer her knyttet til regnskapet 2021, som viser 171.000kr i minus. Dette skyldes 

delvis et budsjettert underskudd i forbindelse med ny nettside. Men det er også på grunn av 

manglende innbetaling av medlemskontingent. Man hadde trodd at kontingentinnbetalingen skulle 

ta seg opp igjen etter pandemien, men det har ikke skjedd. Det er bare halvparten som betaler ved 

første utsending, så kommer noen flere ved purringer. Regnskapet er allikevel godt. 

Andersson leste videre opp revisjonsrapporten for 2021. 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 2023 

Presentert ved kasserer Magnus Andersson. 

Budsjettet for 2023 viderefører faste utgifter og inntekter på nivå omtrent med 2021/2022, men 

justert for en noe lavere forventet medlemsinntekt enn de to siste års budsjetter, men samtidig en 

viss moderat økning fra regnskapet fra 2022. Dette betyr at styret legger opp til kutt i utgifter til 
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årsmøte og lokallagsseminar, i tillegg til at vi neste år avstår fra å dele ut ekstraordinær 

arrangementsstøtte. Det er et nøkternt budsjett. 

Årsmøtet hadde ingen kommentarer eller spørsmål til budsjettet for 2023. Årsmøtet hadde ingen 

innsigelser til budsjettet for 2023.  

Styrets forslag til budsjett for 2023 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

6. Arbeidsplan for styreåret 2022–2023  

HIFO skal være den sentrale og samlende organisasjon for historikere i Norge. HIFO skal arbeide for 

norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet, og engasjere seg i spørsmål som angår 

historiefaget og historikernes situasjon og arbeidsvilkår. 

For styreperioden juni 2022–juni 2023 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 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 nettverkspartnere, så vel innen 

kulturvern, arkiv, bibliotek og museum som innenfor UH-sektoren  

- 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 

- Styret skal sørge for å holde nettsiden hifo.no oppdatert 

- Styret skal arbeide for god informasjonsflyt til medlemmene gjennom våre ulike digitale 

kanaler  

For styreperioden juni 2022–juni 2023 skal styret sikre god gjennomføring av følgende spesielle 

oppgaver: 

- Styret skal utarbeide nye rutiner for planmessig å få inn medlemskontingenten 

- HIFO skal være en pådriver for å sikre arkivtilgang, rimelige arbeidsvilkår og tilpassede 

tjenester for historikere overfor Arkivverket 

- Styret skal gi administrativ støtte til arrangøren av Norske historiedager 2023 i det omfang 

som er nødvendig  

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

arbeides med disse. 

Årsmøtet ønsket å vite hvordan punktet om Arkivverket hadde sammenheng med Sak 7. Styreleder 

fortalte at de to sakene henger sammen. En mulighet er å beholde formuleringen fra foregående år, 

som er at HIFO skal følge utviklingen i Arkivverket tett.  Styreleder foreslo å legge inn et punkt i 

arbeidsplanen om en fast oppgave om at HIFO skal følge utviklingen i Arkivverket tett. 
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Årsmøtet hadde ingen innsigelser til dette forslaget. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til arbeidsplanen for øvrig.  

Styrets forslag til arbeidsplan ble med denne endringen enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

7. Strategi overfor Arkivverket 

HIFO mottok et forslag fra et medlem å ha en sak om hvordan styret jobber med Arkivverket på 

årsmøtet, noe som ble fulgt opp og tatt videre med styret. Det ble tatt en diskusjon på hvordan man 

har argumentert ovenfor Arkivverket, og om dette kan spisses.  

HIFO har de siste årene fulgt utviklingen i Arkivverket tett, i ulike saker og faser og på forskjellig vis. 

Dette arbeidet er godt dokumentert gjennom medlemsbladet Historikeren og årsmeldingene fra 

styret.  

Ett spor har vært kritikk av «omorganiseringen» i Arkivverket, med nedbygging av arkiv- og 

historiefaglig kompetanse og omdanning av statsarkivene til «lokasjoner». I årsmeldingen for 2018– 

2019 ga styret uttrykk for bekymring og frykt for at «vital kunnskap om deler av de historiske 

arkivene kan forsvinne i sammenheng med naturlige avganger», at denne kunnskapen vanskelig lar 

seg erstatte og at dette «igjen vil forringe muligheten til å utnytte arkivmaterialet til forskning og 

formidling».  

Et annet spor har dreid rundt Arkivlovutvalgets arbeid, NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø og 

forslag til ny arkivlov. I årsmeldingen for 2019–2020 rapporterte styret om arbeidet med 

gjennomgang av NOU-en og avlevering av høringssvar i desember 2019. I årsmeldingen for 2021– 

2022 rapporteres det om sist avgitte høringssvar til ny arkivlov i denne runden, levert i januar 2022. 

Et tredje, gjennomgående spor har bestått i kritikk av redusert tilgang til fysiske arkiver, konkretisert 

gjennom den stadige nedskjæringen i lesesalstilbudet, og dermed den fysiske veiledningen på 

historisk materiale, over hele landet. I årsmeldingen for 2020–2021 ble det også pekt på at selv om 

digitaliseringen har tjent historikerne generelt meget godt, opplever en del eldre historikere digitalt 

utenforskap.  

I Historikeren 1/2022 sto det en kritisk artikkel om tilgangen til de fysiske arkivene. Tilsvaret fra 

Arkivverket, i samme nummer, tydeliggjør et dilemma. Når det fra Arkivverkets side argumenteres 

med at alle andre brukergrupper profiterer på og ønsker en ensidig satsing på digitalisering, har det 

liten vekt at HIFO argumenterer om viktigheten av fysisk tilgang til arkiv og betjente lesesaler ut fra 

allmenne hensyn. Spørsmålet er derfor om HIFO heretter skal fokusere mindre på interessene 

faghistorikere deler med andre brukere av arkivene, og heller satse på å forhandle fram gode avtaler 

for historikerne ut fra våre særinteresser.  

Styret ønsker en diskusjon rundt denne problemstillingen.  

I henhold til forslag til arbeidsplan for styret i styreperioden 2022–2023 (jf. sak 6), skal HIFO «være en 

pådriver for å sikre arkivtilgang, rimelige arbeidsvilkår og tilpassede tjenester for historikere overfor 

Arkivverket».  

Forslag til resolusjonsvedtak:  
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Årsmøtet ber styret arbeide særskilt og aktivt for å få på plass ordninger med Arkivverket som gir 

historikere mulighet og rett til individuelle, spesialtilpassede tjenester ut fra det historiefaglige 

arbeidets egenart. 

Årsmøtet viste skepsis til riktigheten av Arkivverkets argumentasjon, og antok det var et forsøk på å 

splitte fronten. Andre og nye brukergrupper enn faghistorikere vil også ha behov for veiledning og 

rådgivning på lesesalen i fremtiden. Årsmøtet så også nytteverdien av å møte Arkivverket med en 

bred front av forskjellige brukergrupper, da man vil ha større nedslagskraft. Det er også et poeng at 

arkivene skal være åpne for alle og at arkivmaterialet skal bli gjort tilgjengelig. Man kan oppmuntre 

Arkivverket til større åpenhet og mer attraktive lokaler, slik at flere ønsker å bruke mer tid der. 

Årsmøtet informerte videre om at det hittil kun er 3% av arkivmaterialet som er scannet, noe som i 

seg selv viser at det fortsatt er et stort behov for å ha tilgang til lesesalene. Det er en kraftig og 

pågående nedbemanning som er svært alvorlig, der stillinger ikke blir erstattet. 

Kunnskapsoverføringen har også minsket kraftig. Det er viktig at HIFO holder dialog med Arkivverket, 

og også at HIFO har direkte kontakt med ansatte i Arkivverket. 

Årsmøtet fremla følgende forslag til resolusjonsvedtak: Årsmøtet ber styret arbeide særskilt og aktivt 

for å få på plass ordninger med Arkivverket om åpningstider, veiledning og historisk kompetanse som 

gir reell mulighet for forskning. 

Forslagene gikk til avstemning, der deltakere på årsmøtet kunne velge mellom styrets opprinnelige 

forslag til resolusjon, årsmøtets forslag til resolusjon eller ingen av dem. 

Styrets forslag fikk 2 stemmer. 

Årsmøtet sitt forslag fikk 34 stemmer. 

Alternativet «ingen av dem» fikk 0 stemmer. 

Følgende resolusjonsvedtak ble vedtatt: Årsmøtet ber styret arbeide særskilt og aktivt for å få på 

plass ordninger med Arkivverket om åpningstider, veiledning og historisk kompetanse som gir reell 

mulighet for forskning. 

 

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

Presentert ved Marthe Hommerstad og Ola Teige. Lena Ingilæ Landsem var ikke til stede. 

Valgkomiteens forslag til leder: 

Thomas V.H. Hagen gjenvelges for 2022-2023.  

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer:  

- Monika Praczyk, nyvalg 2022-2024. 

- Jakob Maliks, nyvalg 2022-2024. 

- Ulrike Spring, nyvalg 2022-2024. 

- Andreas Bagås Lien, Skole-HIFO, nyvalg som fast medlem 2022-2024. 

- Maria Antonie Sæther, redaktør av Historikeren, nyvalg 2022-2024. 

- Katri Somby, nyvalg som vara 2022-2024. 

- Peter Hatlebakk, nyvalg som vara 2022-2023. 

- Geir Ove Halvorsen, Skole-HIFO, nyvalg som vara 2022-2024.  




