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Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 

 
Dato: 21.10.11 Tid: 09:00-15.00 Sted: Senter for tverrfaglig 

kjønnsforsking, Gaustadalleen 30D, 4. et   

Deltakere: Universitetet i Tromsø, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Siri Gerrard, Lise 

Nordbrønd 

 

Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Kari Jægerstedt, 

Tone Lund-Olsen 

 

Universitetet i Stavanger, Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning:     

Wencke Mühleisen , Elise Malde 

 

NTNU, Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier: 

Merete Lie 

 

Universitetet i Agder, Senter for likestilling: Helle Ingeborg Mellingen (nestleder) 

 

Universitetet i Nordland:  Anne-Jorunn Berg 

 

Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning:  Jorunn Økland (leder),  

 Oddrun Rangsæter 

 

Norsk studentorganisasjon: Inger Johanne Rydland 

 

Meldt forfall:  

Ulla Britt Lilleås, Universitetet i Agder 

    

Observatører: KILDEN v/Maria Grönroos 

FOKK v/Marit Aure 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 1/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

Sak 2/11 Godkjenning av referat fra møte 2010 

 Vedtak: Referatet ble godkjent 

 

Sak 3/11 Nominering av publiseringskanaler 

Vedtak: Rangeringen av tidsskriftene som ble gjort i 2010 blir stående 

uendret i 2011. 
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Sak 4/11 Kjønnsforskningsprogrammet i NFR – arbeid for forlengelse  

Vedtak: Fagrådet sender et brev til styret for Divisjon for vitenskap i NFR 

der en påpeker hva en eventuell nedleggelse av programmet vil bety for 

kjønnsforskningen. Et likelydende brev vil sendes til KD og BLD. 

 

Sak 5/11 Nasjonal forskerskole – rapport fra arbeidet så langt 

Alle medlemmene i forskerskolen må bli flinkere til å informere på sine 

respektive universitet om forskerskolen og kursene som settes opp i regi av 

denne. Husk at all informasjon ligger på nettstedet: 

http://kilden.forskningsradet.no/c73927/artikkel/vis.html?tid=73928 

Vedtak: Fagrådet tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak 6/11 Valg av ny fagrådsleder og nestleder 

Vedtak: Siri Gerrard (UiTø)ble enstemmig valgt til ny leder fra 1.1.2012. 

Helle Ingeborg Mellingen (UiA) ble enstemmig valgt til å fortsette som 

nestleder. 

 

Sak 7/11  Revurdert plan for de nasjonale konferansene 

  Vedtak: De nasjonale konferansene skal ha følgende plan: 

2011: Kjønnsforsking Nå – Universitetet i Nordland 

2012: FOKK-konferansen - NTNU i samarbeid med FOKK 

2013: Kjønnsforsking Nå - UiA og UiS i samarbeid 

2014: FOKK-konferansen - UiTø i samarbeid med FOKK 

2015: Kjønnsforsking Nå – UiO 

 

 

Sak 8/11 Dato for neste fagrådsmøte 

Vedtak: Neste fagrådsmøte vil holdes i Tromsø 19. oktober 2012 

 

Sak 9/11 Eventuelt 

  To saker ble meldt undere eventuelt: 

A. Nå som Høgskolen i Bodø har endret status, og er blitt til Universitetet 

i Nordland, skal også de ha 1-2 representanter i Nasjonalt fagråd for 

kjønnsforskning. Anne-Jorunn Berg er stiller dermed som fullverdig 

representant på møtet. 

B. Fagrådet anmoder FOKK om å arrangere et årlig dialogmøte mellom 

FOKK og NFR 

 

 

http://kilden.forskningsradet.no/c73927/artikkel/vis.html?tid=73928
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Utdypning sak 4 

Punkter som skal være med i brevet som skal sendes til NFR, BLD og KD: 

 

Det må presiseres at det fremdeles er avgjørende for fagfeltet å ha et eget 

forskningsprogram i NFR. 

Et nytt kjønnsforskningsprogram må spesielt ha fokus inn mot Mat-nat fagene. I forrige 

programperiode var dette satt opp som en intensjon som nå må følges opp videre. 

Det må presiseres at vi er et ung grunnforskningsprogram som trenger mer tid på 

konsolidering. 

 

Kjønnsforskningsmiljøene er fremdeles små og sårbare, og mange har fremdeles kun en 

midlertidig status. NFR må gjennom et nytt kjønnsforskningsprogram være med å støtte 

opp om og konsolidere disse miljøene. Vi må ha med en oversikt over miljøene med 

antall faste vitenskapelige stillinger (og hvilke miljøer som fremdeles er midlertidige). 

 

I brevet bør vi foreslå en evaluering av fagfeltet 

 

Brevet skal sendes på sirk i fagrådet for innspill og vi vil be Arnfinn Andersen hjelpe oss 

med ordlyden i brevet før det sendes til NFR, KD og BLD. 

 

Jorunn lager utkast til brev 

 

 


