Årsmelding 2013-2014
ORGANISASJON
Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 54 medlemmer. Etter dette har tre personer
meldt seg inn i eller meldt overgang til HIFO avd. Agder.

Styret for HIFO Agder har i perioden hatt følgende medlemmer:
Thomas V.H. Hagen (leder)
Ingvild Ruhaven (nestleder)
Yngve Schulstad Kristensen (kasserer)
Lars Aase (sekretær)
Georg Kristoffer Fjalsett (styremedlem)
Siri Hangeland (1. vara)
Ingrid Næser (2. vara)

Revisor: Marit Ljøstad Mørck (revisor)
Valgkomité: Anne Stigersand, Anne Tone Aanby og Bjørn Tore Rosendahl
I perioden har det vært avholdt fire styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom
styremedlemmene på epost og telefon. Styret har i perioden hatt 23 referatførte saker til
behandling.

Årsmøte 2013
Årsmøtet i HIFO Agder ble avholdt 6. mars på
Aust-Agder kulturhistoriskse senter (AAks). Etter
selve årsmøtet var det først foredrag om 1814
og lokal offentlighet i Trøndelag og Agder ved
Trond Bjerkås, stipendiat ved NTNU, og deretter
omvisning i magasinene, der Gaute Chr. Molaug
viste fram utvalgte "godbiter"!
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AKTIVITETER
Spaltestafett på fvn.no
Våren 2013 (etter årsmøtet 6. mars) ble de siste sju kronikkene levert til historikerspalten i
Fædrelandsvennens nettavis på fvn.no. Alt i alt resulterte samarbeidet med Fædrelandsvennen i at vi
leverte 16 bidrag til spalten. Kronikkene ligger samlet på vår blogg (se adresse nedenfor).

Rusletur i Kvadraturen + historieQUIZ
10. september var det rusletur i
Kvadraturen i Kristiansand med Jan Henrik
Munksgaard som guide. Rundt 50 personer
deltok på vandringen, hvorav mange
historiestudenter.
Etterpå var det historiequiz på Pir 6.

Agderseminaret 2013
HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. Seminaret i 2013 ble
avholdt på UiA i Kristiansand 10.-11. oktober. Årets tema var «Gud og Mammon: Religion og
næringsliv».

Spaltestafett i Agderposten
I samarbeid med Agderposten startet vi i november 2013 en fast historikerspalte. Annenhver fredag
skriver en historiker fra Agder om et aktuelt fenomen under vignetten «I et historisk lys».
Tre bidrag ble levert høsten 2013, ti er planlagt våren 2014. Tilbakemeldingene fra så vel skribenter
som publikum – og avisa – har vært meget gode. Bidragene presenteres som en del av en fast
fredagsseksjon. Flere av artiklene har vært hovedoppslaget i fredagsbilaget. Avisa har også brukt en
del ressurser på illustrasjoner og det visuelle uttrykket.
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Seminar om digitale læringsressurser
Tirsdag 3. desember arrangerte HIFO Agder seminar om strukturerte nettressurser. En strukturert
nettressurs er en nettside der man finner informasjon, materiale og oppgaver som elever kan arbeide
med. I første omgang var seminaret et tilbud til PPU-studenter i historie ved UiA. Det er meningen at
seminaret skal tilbys lærere i videregående skole i løpet av 2014. Kursholdere var Ingvild Ruhaven
(Stiftelsen Arkivet), Gaute Chr. Molaug (AAks) og Birgitte Wergeland.

ANNET
HIFO Agder var representert på HIFOs årsmøte og Norske historiedager i Sogndal 3.-5. mai 2013, der
programmet var preget av Stemmerettsjubileet. Lokallaget var ikke representert på HIFOs styre- og
lokallagsseminar i Bergen 5.-6. oktober 2013.
Styret har arbeidet for å få inn mer lokalt stoff i medlemsbladet Historikeren.
I perioden har HIFO Agder fått sin egen blogg. Her legges alle bidragene fra spaltestafettene i
Fædrelandsvennen 2012-2013 og Agderposten 2013-2014. Vi har også en egen facebookside, som
brukes til å formidle aktuell informasjon til medlemmene.
Blogg: http://hifoagder.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/hifoagder

Kristiansand, 4.mars 2014
For styret i HIFO Agder
(sign.)
Thomas V.H. Hagen
Leder

3

