
Referat 2009 

Møte i nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning 

Dato: 23.10.09     

Tid: 09:00-14.30     

Sted: Senter for tverrfaglig kjønnsforsking, Gaustadalleen 30D, 4. et  

Deltakere: 

Siri Gerrard og Lise Nordbrønd fra Universitetet i Tromsø, Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning 

Kari Jegerstedt og Tone Lund-Olsen fra Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning 

Wencke Mühleisen (nestleder) fra Universitetet i Stavanger, Nettverk for feministisk teori og 
kjønnsforskning 

Trine Annfelt fra NTNU, Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier 

Ulla-Britt Lilleaas fra Universitetet i Agder, Senter for likestilling 

Harriet Bjerrum Nielsen (leder) måtte melde forfall fra sak 3 og Oddrun Rangsæter fra 
Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 

Fridtjof Eide fra Norges Studentunion 

Observatører:     

KILDEN v/Maria Grönroos 

FOKK v/Rannveig Dahle 

Høgskolen i Bodø v/Anne Jorunn Berg 

Meldt forfall: 

Høgskolen i Finnmark 

Høgskolen i Lillehammer, ODA 

 



SAKSLISTE 

1/09    Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og saksliste til møtet 23.10.2009 ble godkjent.  

2/09    Godkjenning av referat fra møte 2008 

Vedtak: Referatet fra 2008 ble godkjent, men med merknad om feil årstall i oversikt over 
Kjønnsforskning Nå. Se korrekt oversikt under Sak 7/09. 

3/09    Nasjonal forskerskole 

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om opprettelse av en Nasjonal forskerskole: 

-     Det opprettes en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning fra 1.1.2011. 

-     Deltakende sentre betaler 20.000 kr. pr år for å være med, mens nettverk og andre 
faglige miljøer betaler 10.000 kr. Den institusjon som leder forskerskolen fakturerer de andre 
enheter pr. 1.4 hvert år. 

-     Senter for kjønnsforskning (SKF) ved NTNU får ansvar for å lede og drifte skolen de første 
tre årene (2011-2013). Fagrådet foreslår at Merete Lie leder skolen i denne perioden. Hun 
bes om å legge frem forslag til styre innen 1. februar 2010. Ved henvendelse fra SKF vil 
senterne i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo stille med en representant hver til styret. På 
møtet ble Ellen Mortensen foreslått fra Bergen, og Siri Gerrard sa seg villig til å stille som 
styremedlem (ikke leder) fra Tromsø. Forskerskolens leder sitter fra Trondheim. 
Forskerskolens leder og styreleder bør ikke være samme person. UiA og UiS vil i fellesskap 
enes om en PhD-kandidat som foreslås. SKF ble ellers bedt om også å finne en nordisk 
representant til styret. Harriet Silius ble foreslått. Eventuelt kan representanter for andre 
forskerskoler i Norden spørres. Godkjenning av styret vil tas på sirkulasjon. 

-    Styret skal selv foreslå hvem som skal være styreleder og forslag til dette, samt forslag til 
vedtekter for skolen, skal legges fram i god tid før fagrådsmøtet i oktober 2010, slik at det 
kan vedtas der. Det ønskes også fremlagt en skisse til faglig program for 2011-2013, og et 
spesifisert program for 2011. 

-    Fagrådet vil ellers delegere godkjenning av kurs til skolens styre, men skal forelegges årlig 
rapport til hvert fagrådsmøte og skal kunne komme med ønsker og forslag til framtidige 
kurs. 

4/09    Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 

Innledning og gjennomgang av nivåsystemet ved Øyvind Nystøl og Gunnar Sivertsen fra UHR. 

Vedtak: Fagrådet vedtok at nivå 2 listen skal stå uendret til det blir gjort en grundigere 
utredning og gjennomgang. For å få gjort en slik utredning vil KILDEN kalle inn til et møte i 



løpet av mars der alle fagrådsmiljøene må stille med en representant. I forkant av møtet bes 
miljøene om å gå gjennom listen og sende inn kvalifiserte og begrunnede forslag til 
endringer. KILDEN-møtet vil så foreslå utskiftinger/endringer som legges fram til vedtak på 
neste fagrådsmøte. 

5/09    Mastergrader i kjønn – idéutveksling/eventuelt samarbeid 

Saken ble diskutert på møtet 

6/09    Karakterbestemmelser på masternivå 

Presentasjon og gjennomgang av temaet ved Trine Annfelt. 

Saken ble videre diskutert på møtet 

7/09    Nasjonale konferanser – status 

Planen for de nasjonale konferansene blir som følger: 

2009: Kjønnsforsking Nå - UiTø  (finner sted 26-27.10 i Tromsø) 

2010: FOKK-konferansen - UiB i samarbeid med FOKK 

2011: Kjønnsforsking Nå - UiS 

2012: FOKK-konferansen - NTNU i samarbeid med FOKK 

2013: Kjønnsforsking Nå - UiA (evt. UiB) 

2014: FOKK-konferansen - UiTø i samarbeid med FOKK 

2015: Kjønnsforsking Nå - UiO 

8/09    Forslag til endring av fagrådets navn 

Det forelå et forslag om å endre navn på fagrådet til Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning. 
Etter en diskusjon kom det fram et nytt forslag om å presisere dette til Nasjonalt fagråd for 
tverrfaglig kjønnsforskning. 

Vedtak: Fagrådet vedtok å utsette avgjørelsen om eventuell navneendring til neste 
fagrådsmøte, slik at forslagene kan diskuteres nærmere i fagmiljøene. 

9/09    Dato for neste fagrådsmøte 

Vedtak: Neste fagrådsmøte skal holdes i Oslo 22. oktober 2010. 

 



10/09     Ny fagrådsleder fra 1.1.2010 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO står overfor et lederskifte. Jorunn Økland vil 
derfor ta over som fagrådsleder fra og med 1.1.2010. 

11/09    Eventuelt 

Ingen saker ble meldt under eventuelt. 

 


