
 

 

FAGRÅDSMØTE DEN 23.09.2016 ved UiB, Bergen 
Kl. 09-1500 

 
Til stede:  Berit Gullikstad, NTNU, Ingrid Handeland (studentrepresentant), Lene Myong,UiS;  
Merethe Lie, NTNU;  Christine Jacobsen, UiB; Anne Jorunn Berg, UiO;  Ann Therese Lotherington, 
UiT; Åsta Einstadblad; UiA, Tone Lund-Olsen, UiB 
Observatør: Linda Rustad, KILDEN 
 
Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 2/16 Godkjenning av referat fra møte 2015 

Vedtak: Referat fra møtet 2015 ble godkjent med følgende endring: Til stede som 
observator Merethe Lie, NTNU 

 
Sak 3/16 Publiseringskanaler: tidsskrifter etter ni vå 1 eller 2 

Christine Jacobsen orienterte om at NORA ikke ble flyttet opp til nivå 2 slik fagrådet 
gikk inn for i 2015.  
Hun orienterte videre om at det i år blir ikke nominering til nivå 2 i år fordi det 
nasjonale publiseringsutvalget ønsker å forbedre kvaliteten på datagrunnlaget for 
fagrådene til å foreta vurderingene. Det vil bli jobbet videre med datagrunnlaget for 
neste år.  
Det er planlagt opprettelse av nasjonale publiseringskomiteer for de ulike fagene. 
Fagrådet må følge med på dette for å sikre at kjønnsforskningstidskriftene blir tatt 
med.  

 
Sak 4/16 Valg av ny fagrådsleder  

Det ble foreslått at NTNU tar over fra nyttår 2017 med UiS som nestleder 
Planen videre er følgende:  
2019-2020 UiS leder (Tromsø nestleder) 
2021-2022 Tromsø (Oslo nestleder) 
2023-2024 Oslo (Bergen nestleder) 

 
Vedtak:  NTNU tar over ledelsen av fagrådet fra nyttår 2017, UiS fortsetter som 
nestleder.   

 
Sak 5/16 Ny leder for Den nasjonale forskerskolen f or kjønnsforskning 

Vedtak:  Kari Jegerstedt, UiB blir ny leder for Den nasjonale forskerskolen for 
kjønnsforskning. Hver medlemsinstitusjon oppnevner sin representant. Styret 
konstituerer seg selv.  

 
 
Sak 6/16  Studiepoeng for ph.d.-kurs 

Vedtak : Fagrådet ber forskerskolestyret om å utrede internasjonale retningslinjer for 
studiepoenggiving forskerkurs, og lage forslag til felles retningslinjer for forskerkurs 
ved den nasjonale forskerskolen basert på dette.  
Fagrådet vil oppfordre medlemsinstitusjonene til å følge malen den nasjonale 
forskerskolen utarbeider.  

 
 
Sak 7/2016  Ny strategi for Forening for kjønnsfors kning  

Foreningen ønsker å jobbe mer aktivt med medlemsrekruttering og å jobbe mer 
forskningspolitisk enn tidligere og ønsker støtte og råd fra fagrådet. Utfordringen 
knyttet til medlemsrekruttering har blitt aktualisert i forbindelse med at 
medlemskontingenten til Foreningen ikke lenger gir gratis abonnement på Tidsskrift 
for kjønnsforskning. Foreningen vil derfor diskutere muligheten for å knytte 



 

 

medlemskontingenten til deltakeravgiften på Kjønnsforskning Nå. Det ble reist 
spørsmål om forholdet mellom Foreningen og Fagrådet ifht til organisering av 
kontaktmøtet. 
Vedtak:  Fagrådet oppfordret Foreningen til å utarbeide ny strategi og komme 
tilbake til fagrådet med konkret forespørsel på bakgrunn av denne.  

 
 
Sak 8/16 Møtedato for 2017  

Vedtak : Tentativ dato 21. - 22. September 2017 med senterledermøte, faglig 
arrangement og kontaktmøte den første dagen, og undervisningsmøte og 
fagrådsmøte på dag to.  

  
 
Sak 9/2016 Eventuelt 

• Medlemskap i fagrådet - 
Det skal være to representanter fra hver institusjon som er medlem. Det 
sendes ut oversikt over alle som blir invitert til fagrådsmøtet som 
observatører med oppfordring om innspill om andre aktuelle miljø som bør 
inviteres. Forskningsrådet er ikke medlem eller observatør i fagrådet, men 
inviteres til kontaktmøte som arrangeres av Foreningen og Kilden i 
samarbeid med fagrådets vertsinstitusjon i tilknytning til fagrådsmøtet.  

 
 
ORIENTERINGER 

• Kjønnsforskning Nå v/ Anne Jorunn Berg  
Berg orienterte kort om planleggingen av konferansen som blir lagt til Oslo 
første uken i juni onsdag (phd-samling), torsdag, fredag. To alternativ, eit 
billig på Campus og eit dyrere på hotell ved Gardermoen. Stemning for å 
legge det på Campus. Fagrådet støttet å legge konferansen til Campus for å 
holde kostnadene nede. Det er også planlagt en prisutdeling under 
konferansen (Forening for kjønnsforskning). Tidsskrift for kjønnsforskning 
skal ha egen sesjon.  

 
 

• UHR synliggjøring av kjønnsstudier ved Christine Ja cobsen 
Jacobsen orienterte kort om kontakten med UHR for å finne samordna 
løsninger for profilering av tverrfaglige studier som nå bare blir synliggjort 
under ett fakultetet. UHR forholder seg til de felles nasjonale systemene som 
FS og samordna opptak, og disse må endres nasjonalt. Det enkelte 
universitetet kan selv velge å synliggjøre sine studieprogram på tvers, men 
det må da gjøres utenom de nasjonale systemene. Fagrådet oppfordret alle 
medlemsinstitusjonene med tverrfaglige studieprogram til å sende brev til 
UHR med innspill om opprettelse av egen kategori for tverrfaglige 
studieprogram og utvikle fleksible løsninger.  

 
• Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning ved  Kari Jegerstedt 

Kort orientering ved styreleder Kari Jegerstedt, UiB. Fagrådet ber styret for 
forskerskolen om å utarbeide forslag til retningslinjer for phd-kurs i 
kjønnsforskning for å strømlinjeforme kursene som blir arrangert i 
forskerskoleregi (jf. Sak 6/16).  
Det var enighet i fagrådet om at Forskerskolen fortsatt skal være medlem av 
den nordiske forskerskolen InterGender, men at det må informeres bedre 
om tilbudet.  
Det var også enighet i fagrådet om at tilbudet av tematiske kurs har vært litt 
dårlig den siste perioden, og det alle miljøene ble oppfordret til å arrangere 
tematiske kurs ved sine institusjoner.  
Fagrådet har tillit til at regnskapet er korrekt 



 

 

 
 

• Status for Lesbos-samling  
Åsta Einstadbland orienterte kort om at det bare var tre som meldte sin 
interesse for en samling på Lesbos høsten 2017. Det er mange som er 
positive, men det er vanskelig å få mange nok som har anledning til å delta 
samtidig.  

 
• Fagrådets dialog m NFR om mainstreaming  

Christine M. Jacobsen orienterte kort om NFRs opprettelse av 
ressursgruppe for kjønnsforskning der flere fra fagrådet var invitert inn. Selv 
om ressursgruppemedlemmene er invitert inn som enkeltpersoner, ikke som 
representanter for sine fagmiljø, mener likevel fagrådet at dialogen med NFR 
er god og at fagrådet kan komme med innspill til ressursgruppen via 
fagrådsmedlemmene som deltar i gruppen, samt at det er viktig å bruke 
andre kanaler inn mot NFR som Foreningen for kjønnsforskning og 
KILDENs nye forskningspolitiske oppdrag. 
 

 


