
Referat 2002 

Referat (kort) fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning.  

NTNU, Trondheim 24.10.2002, kl 10-16 
Senter for kvinne og kjønnsforsknings møterom 6440, Dragvoll 

Tilstede:  

 Professor Merete Lie, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Institutt for tverrfaglige 
kulturstudier, NTNU (representant)  

 Professor Kari Melby, senterleder Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Institutt for 
tverrfaglige kulturstudier, NTNU (representant)  

 Førsteamanuensis Agnes Bolsø, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Institutt for 
tverrfaglige kulturstudier, NTNU (observatør)  

 Førsteamanuensis Beatrice Halsaa, Senter for kvinne og kjønnsforskning, UiO 
(representant)  

 Daglig leder Rigmor Smith-Gahrsen, Senter for kvinne og kjønnsforskning, UiO 
(representant)  

 Førsteamanuensis Anka Ryall, styreleder Kvinnforsk, UiT (representant)  
 Daglig leder Lise Nordbrønd, Kvinnforsk, UiT (representant)  
 Førsteamanuensis Torun Ekeland, Høgskolen i Finnmark (representant)  
 Førsteamanuensis Jorid Hovden, (Høgskolen i Finnmark), leder av FOKK (observatør)  

1) Velkommen. Valg av møteleder og referent. Dagsorden. 

Møteleder: Merete Lie, referent: Rigmor Smith-Gahrsen. 

2) Konstituering av fagrådet. 

Reglementsforslaget som Universitets og høgskolerådet har utarbeidet, ble gjennomgått. 

- Hvem skal være med? (§ 3, 4, 5, 7, 8) Sammensetning; representanter og observatører 

- To fra hvert universitet  

Representasjonen følger posisjon, ikke person.  

 Tromsø: Styreleder (Anka Ryall) og daglig leder (Lise Nordbrønd)  
 Trondheim: Senterleder (Kari Melby) og professor ved Senteret (Merete Lie)  
 Bergen: Senterleder (Kari Wærnes) og kontorsjef (Benedicte Solheim)  
 Oslo: Faglig leder (Beatrice Halsaa) og daglig leder (Rigmor Smith-Gahrsen)  

- Én fra hver relevante høgskole  

Høgskoler hvor det arbeides målrettet med undervisning innenfor feltet kan være 
representert.  



Høgskoler som ikke kvalifiserer som representanter, kan får observatørstatus.  
Høgskolen i Finnmark var representert på dette møtet ved Torun Ekeland. 

- To studenter, minst én fra NSU/StL NSU/StL kontaktes.  

- Observatører etter fagrådets anbefaling 

Fagrådet ønsker at KILDEN skal være fast observatør i Fagrådet. Fagrådet vil be om at KILDEN 
utarbeider nettside for Fagrådet. 

- Valg av leder og nestleder, utpeking av sekretær/sekretariat / funksjonsperiode (§ 6)  

Funksjonsperiode to år. Leder: Oslos faglige leder (Beatrice Halsaa). Nestleder: Senterleder 
NTNU (Kari Melby). Sekretær: Daglig leder Rigmor Smith-Gahrsen fra Oslo 

På dette grunnlaget ble FAGRÅDET KONSTITUERT. 

- Arbeidsutvalg 

Leder, nestleder og sekretær utgjør et arbeidsutvalg.  

- Ad. hoc.-komite(er) 

Ikke behovet for ad. hoc. komiteer. 

- Møtehyppighet (§ 9)  

Én gang i året + når representanter for minst tre av institusjonene krever det. 

- Formål og oppgaver (§ 1, 2, 10) 

Fagrådet for kvinne- og kjønnsstudier er tilordnet fakultetsmøtet for HF-fag og må også 
forholde seg til fak.møtet for SV-fag. Protokoll må leveres til UHR og NSU/StL. 

Fagrådet kan gi råd og ta opp saker på eget initiativ. Rådet behandler fortrinnsvis prinsipielle 
saker. Fokus for arbeidet (§ 2) er undervisning og undervisningssamarbeid og -fordeling 
mellom enhetene nasjonalt (Norgesnettet), forskning/forskeropplæring og 
samfunnskontakt. 

- Nærmere regler (§ 12)  

Ikke behov for nærmere regler nå. 

3) Undervisning: fagplaner ved hvert senter. 

- Bergen: Har MA i Gender and Development (14 studenter) og holder doktorgradskurs. 
Arbeider med BA i kvinne- og kjønnsstudier, med emner som skal gå inn i grader i sos.ant., 
sosiologi, historie og filosofi.  



- Tromsø: Kartlegger for tiden mulighetene for å lage en BA ved å setter sammen emner som 
allerede finnes.  

- Alta: Arbeideer med å få kurs med kjønnsperspektiv inn i så mange laveregradsprogrammer 
som mulig, og i mastergradene Høgskolen har. 

- Oslo: Senteret har utviklet en BA i kvinne- og kjønnsforskning. (Nytt navn: Kjønn, feminisme 
og likestilling.) Se http://www.skk.uio.no/studier/studiereformen.html 

- Trondheim: Utvikler MA i tverrfaglige kulturstudier med vekt på kjønnsstudier og/eller 
teknologi- og vitenskapsstudier. Det ikke bli etablert en BA-grad i kvinne- og kjønnsstudier, 
men Senteret arbeider for å videreføre ex.fac.emnet "Kjønnsperspektiv på vår tid" innenfor 
et nytt førstesemesterstudium og vil tilby enkelte emner på BA-nivået, som dels kan inngå i 
andre studieprogram. 

Undervisningssamarbeid - Norgesnett med spesialisering eller overlappende kompetanse? 

Vi burde spesialisere oss noe. (I dag har Bergen fokus på utvikling, NTNU teknologi og Oslo 
likestilling og feministisk teori.) Det bør etterhvert lages en oversikt over kurs som kan tas 
rundt om i Norge som legges på nettsiden som KILDEN kan lage for Fagrådet. Fagrådet bør 
også engasjere seg mht godkjenning. 

4) Nasjonalt forskerkursprogram. 

Det arrangeres felles nasjonalt forskerkurs (Vatnahalsen) i Tromsø 24.-26. september 2003. 
Tittel: Women and Globalization: Feminist perspectives on the global economy, women's 
agency and the struggle for global justice. 
Det etableres en rutine for innsamling og distribusjon av informasjon om forskerkursplaner.  
Mange av miljøene har meldt seg som partnere til den nordiske forskerskolen innenfor 
kvinne- og kjønnsforskning.  

5) Forskningspolitikk - hva skjer framover og hva gjør vi? 

Det be diskutert hvilket organ som skal gjøre hva i forskningspolitisk sammenheng. FOKK 
(Forening for kvinne- og kjønnsforskere i Norge) er et naturlig organ for forskningspolitiske 
utspill. Fagrådet vil være organ for innspill om mer undervisnings- eller rekrutterings-
fokuserte temaer. 

Forslaget om rådgiverstilling for kvinne- og kjønnsforskning i Forskningsrådet ble diskutert. 
Miljøene ser et klart behov for en slik stilling. Man var også – så vidt – inne på muligheten for 
å få i stand et større kjønnsforskningsprogram, med bredt nedslagsfelt. 

 

http://www.skk.uio.no/studier/studiereformen.html

