
 

 

 

FAGRÅDSMØTE DEN 23.10.2015 ved UiB, Bergen 

Kl. 09-1500 

 

REFERAT 

 

Til stede:  

Ingvil Hellstrand, UiS; Åsta Einstadbland, UiA; Pricilla Ringrose, NTNU;  Christine M. Jacobsen, 

UiB; Anne-Jorunn Berg, UiO; Ann Therese Lotherington, UiT; Lise Nordbrønd, UiT; Nicolai 

Andreas Bekkelund, studentrepresentant 

Observatører: Linda Rustad, Kilden kjønnsforskning.no; Ingeborg Owesen, NFR 

 

Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 2/15 Godkjenning av referat fra møte 2014 
  Vedtak: Referat fra møtet 2014 ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 3/15 Publiseringskanaler: tidsskrifter etter nivå 1 eller 2  

Christine M. Jacobsen innledet og presenterte ulike endringsforslag og 

konsekvensene disse ville medføre. Det ble oppfordret til å melde inn tidsskrifter til 

nivå 1 for at volumet som prosentandelen beregnes ut fra øker. 
Vedtak: Fagrådet vedtok å foreslå at Zeitschrift für Sexualforschung og Journal for Gender 

Studies flyttes fra nivå 2 til nivå 1, og at Gender and History og Nora flyttes fra nivå 1 til 

nivå 2. 
 

Sak 4/15 Oppdatering av reglementet i henhold til UHRs endrede retningslinjer 

Vedtak: Fagrådets reglement justeres slik at det harmoniseres med det reviderte 

standardreglementet for fagråd i UHR. Det innebærer følgende endringer: 

 § 2 a ) «…drøfte og gi råd om nasjonal koordinering av samordning innen forskning 

og utdanning innen kvinne- og kjønnsforskning» endres til «… drøfte og gi råd om 

nasjonal koordinering av samordning innen forskning og utdanning innen 

kjønnsforskningsfeltet 

 §2 c) ... endre fra sine til våre fagområder 

 §2 e) ....endre fra sine til våre fagområder 

 Legge til et nytt punkt: Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og 

næringslivet. For å harmonisere dette med UHRs retningslinjer legges dette inn som  

§2 e). §2 e) og §2 f) i fagrådet vil da endres til  §2 f) og §2 g) 

 §3 (…) Fagrådet avgjør i samarbeid med studentorganisasjonene hvordan 

studentrepresentasjonen praktisk kan sikres. Representantenes funksjonsperiode er 

2- eller 3 år, eventuelt begrenset av vedkommendes valg- eller tilsettingsperiode. 

Ved avgang i perioden, supplerer fagrådet seg selv. Studentene utpekes for ett år av 

gangen. Endres til Fagrådet avgjør i samarbeid med studentorganisasjonene 

hvordan studentrepresentasjon praktisk kan sikres. Studentrepresentantene 

oppnevnes av NSO for ett år om gangen. Fagrådene kan nominere kandidater til 

NSO. 

 

Sak 5/15 «Mainstreaming» av kjønn – hva gjør fagrådet?  

Christine Jacobsen presenterte kort debatten knyttet til mainstreaming av kjønn i 

forskning, og spurte deretter om det burde gjøres noe i regi av fagrådet. Fagrådet bør 

arbeide for å gjøre kjønnsforskningen synlig gjennom ulike kanaler, inkludert 

fakultetsmøtene i Humaniora og samfunnsfag. 

Vedtak: Fagrådet sender brev til NFR med innspill til konkrete tiltak for å sikre 

kjønnsforskningens plass i norsk forskning  



 

 

                         

Sak 6/15 Planlegging Kjønnsforskning NÅ!  
  Vedtak: konferansen skal arrangeres etter følgende plan: 

  2017 - Oslo 

2019 - Tromsø 

2021 - Kristiansand (i samarbeid m Stavanger) 

2023  - Trondheim 

 

Sak 7/15 Møtedato for 2016 
Vedtak: Neste fagrådsmøte avholdes 23. september 2016 (med kontaktmøte 22. 

september). 
 

Sak 8/15          Evt. 

 Evaluering av kjønnsforskningsfeltet 

Vedtak: Fagrådet skal være i dialog med NFR om den varslede evalueringen av 

kjønnsforskningsfeltet for å sikre at evalueringen skal få en positiv effekt for fagfeltet.  

 Felles utfordringer knyttet til tverrfaglige undervisningsopplegg.  
Det ble reist spørsmål om fagrådet kunne arbeide for å få samordna løsninger på felles 

utfordringer knyttet til tverrfaglige undervisningsopplegg (som feks vil innebære 

endringer av FS).  

Vedtak: Fagrådet sender en felles henvendelse til UHR for å få innspill til løsninger på 

felles utfordringer 

 Fagsamling på Lesbos i 2017 

Åsta Einstadbland kom med forslag om å samle fagmiljøet ei uke med ulike faglige 

aktiviteter på UiA sitt konferansested på Lesbos i 2017. Fagrådsmedlemmene må 

garantere for et visst antall plasser, samt dele på 20 000 kr i depositum. 

Vedtak: Åsta Einstadbland arbeider videre med dette. Ho sender inn søknad om å 

reservere plassen og initierer arbeidet med faglig innhold.  

 

Orienteringer  
1. Presentasjon av prosjektet Fagtermer i kjønnsforskning 

Christine M. Jacobsen orienterte om prosjektet som er koordinert av STK med støtte fra Språkrådet  

Terminologiarbeidet består i å samle inn, registrere og formidle fagtermer som er sentrale i 

kjønnsforskningen. Utvalget av termer og innholdet i hver termpost blir diskutert på arbeidsmøter 

hvor forskere fra de største norske miljøene for kjønnsforskning er representerte. I etterkant av disse 

møtene vil termene bli registrert i en termliste på internett (Språkrådets termwiki) som er tilgjengelig 

for alle, både studenter og fagfolk. 

 
2. Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning  

Kort orientering ved styreleder Kari Jegerstedt, UiB. Forskerskolen har avholdt første allmennkurs 

for stipendiater med 16 deltakere. Forskerskolen har også hatt første stipendiatsamling tilknyttet 

Kjønnsforskning NÅ. Kari oppfordrer alle til å informere om kursene og samlingene i sine miljø. Fra 

NFR blir det opplyst at det kan søkes midler til nasjonale forskerskoler. Fagrådet oppfordrer 

Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning til å søke slike midler. 

 

3. Kjønnsforskning NÅ! 2015, UiB den 4. og 5. november 2015. 

Christine M. Jacobsen orienterte kort om arbeidet med konferansen.  

 

  

 
 
 


