
Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 19. oktober 2012 

Tid: 09:00-15.00    

Sted: KVINNFORSK,UiT, 9037 TROMSØ 

Deltakere:    

Universitetet i Tromsø, Senter for kvinne- og kjønnsforskning:  
Siri Gerrard (leder), Lise Nordbrønd 
 
Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Ellen Mortensen, 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: Agnes Bolsø 
 
Universitetet i Agder, Senter for likestilling: Åsta L. H. Einstabland 
  
Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning: Jorunn Økland, Øystein Gullvåg Holter 
 
Norsk studentorganisasjon: Fridtjof Eide Fjeldstad 
Inger-Johanne Rydland (forlot møtet kl.10) 
 
Meldt forfall:  
Ann-Jorunn Berg og Anne-Therese Lotherington, Universitetet i Nordland 
Merete Lie, NTNU 
Ulla Britt Lilleås, Universitetet i Agder   

Observatører:    

KILDEN v/Maria Grönroos 
FOKK v/Kari Nyheim Solbrække,  
Norges forskningsråd v/Siri Tønseth (Lise Christensen meldt forfall) 
KIF v/Gerd Bjørhovde(leder) og Linda Rustad(UHR)  
Utvalg/sekretariat Beret Bråten 

Forfall: 
Høgskolen i Lillehammer, ODA (ikkje meldt) 
Høgskolen i Finnmark (meldt forfall) 

Sak 1/12    Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent, men realitetsbehandling i sak 3 utsatt til slutten av 
møtet 

Sak 2/12    Godkjenning av referat fra møte 2011 

Vedtak: Referatet ble godkjent 



Sak 3/12    Valg av ny nestleder (behandlet etter sak 9) 

Vedtak: Åsta L.H. Einstabland ble enstemmig valgt til nestleder i Fagrådet i 2012/2013 

Sak 4/12    Norges forskningsråd og kjønnsforskningen framover 

Vedtak: Fagrådet utarbeider et notat til Norges forskningsråd og skisserer utfordringer i forhold til 
integrering av ulike perspektiver med kjønn i forskningen. Det vises til rapport fra KILDEN. En 
arbeidsgruppe ble nedsatt med følgende medlemmer: Agnes Bolsø, NTNU, Ellen Mortensen (evt. en 
annen representant fra SKOK), Jorunn Økland og Beret Bråten STK, Siri Gerrard KVINNFORSK. 

Sak 5/12    Nedlegging av studieprogram og konsekvensene for kjønnsstudiene og på sikt også for 
kjønnsforskningen 

Vedtak: Fagrådet tok orienteringen og den påfølgende diskusjonen til etterretning. 

Sak 6/12    Undervisning i, profilering av og rekruttering til kjønnsstudier – grunnlag for et 
eventuelt SAK-prosjekt? 

Vedtak: Fagrådet ønsker samarbeid om et SAK-prosjekt orientert mot utvikling av 
undervisningsopplegg med perspektiver på kjønn i profesjonsutdanningene. En arbeidsgruppe ble 
nedsatt med følgende medlemmer: Siri Gerrard UiT, Agnes Bolsø NTNU, Wenche Mühleisen UiS, Kari 
Nyheim Solbrække FORK/UiO, Jorunn Økland UiO, Anne-Jorunn Berg UiN. 

Sak 7/12     Muligheter for samarbeid mellom sentrene 

Vedtak: Fagrådet gir honnør til Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning på UiO for den eminente 
innsatsen som er lagt ned i forbindelse med søknaden om etablering av SFF. Uansett endelig utfall så 
har prosessen på en forbilledlig måte synliggjort viktigheten av tverrfaglig forskning med perspektiver 
på kjønn for å få et bedre kunnskapsnivå på likestillingsfeltet.  Fagrådet ser videre muligheter for at 
arbeidet som er nedlagt i søknaden, og evt. tilslag fra Forskningsrådet, vil kunne resultere i synergier 
innen feltet langt utover UiO. 

Sak 8/12    Nominering av publiseringskanaler: tidsskrifter etter nivå 1 eller 2 

Vedtak: Rangeringen av tidsskriftene som ble gjort i 2011 er uendret med unntak av 3 nye 
oppføringer på nivå 2: International Feminist Journal of Politics, Politics & Gender og Feminist Legal 
Studies. Fagrådet retter stor takk til KILDEN for det store arbeidet som er gjort og ikke minst måten 
de greier å formidle dette på! 

Sak 9/12    Forskerskolen: Rapport fra arbeidet 

Vedtak: Fagrådet tok saka til etterretning. Det ble diskutert muligheten for å lage et PhD-kurs i 
kjønnsforskning, med relevans for alle som tematiserer kjønn i sine avhandlinger. Kurset kan være en 
innføring i kjønnsforskningens grunnlagsproblemer og arrangeres med jevne mellomrom. Fagrådet 
ber om at det legges fram en regnskapsrapport for disponeringen av midlene som bl.a de andre 
universitetene har bidratt med for å støtte sekretariatet ved NTNU i 2011 og 2012.    

Orienteringer 

1. Situasjonen på/for KVINNFORSK 

http://kilden.forskningsradet.no/binfil/download.php?did=8761


2. UiT arr. en kick-off for det nye likestillingsprosjektet i november, ledet av professor Londa 
Schiebinger fra Stanford University 

3. Husk følgende arrangementsplan vedtatt på Fagrådsmøte i 2011: 
2013: Kjønnsforskning NÅ! Finner sted på UIS den 4. og 5. november 2013. 
2014: FOKK-konferansen - UiT i samarbeid med FOKK 
2015: Kjønnsforsking Nå – UiO 

4. DATO neste Fagrådsmøte: 25. oktober 2013 i Tromsø 

Sak 10/11    Eventuelt 

To saker ble meldt under eventuelt: 
Fagrådet invitert til UHRs karaktersamling 26.oktober 2012. Ingen meldte seg som deltakere. 
 
Representanter fra Norges forskningsråd som arbeider med kjønns- og likestillingsforskning (i dag: 
Siri Tønseth og Lise Christensen) vil heretter bli invitert som faste observatører på fagrådsmøtene. 
 
Tromsø, 6.november, 2012 

Lise Nordbrønd/referent 

 

http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=82174

