
Nasjonalt kontaktmøte 2013 

Nasjonalt kontaktmøte for kjønnsforskning 2013 ble avholdt 24. oktober i Tromsø. 
Hovedvekten dette året lå på kjønnsperspektiver i Forskningsrådets virksomhet og CORE, det 
nye kjernemiljøet for likestilling. 

Kort referat fra nasjonalt kontaktmøte  
24. oktober 2013 i Tromsø 

Referent: Anette Hoel 

Tilstede 

Aarbakke, Mari H     KUN Senter for kunnskap og likestilling 
Bolsø, Agnes             Institutt for tverragelige kulturstudier, NTNU 
Christensen, Lise      Norges forskningsråd  
Einstabland, Åsta      Senter for Likestilling, Universitetet i Agder 
Gerrard, Siri              KVINNFORSK, UiT Norges arktiske universitet  
Hellestrand, Ingvil F Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger 
Hoel, Anette              Forening for kjønnsforskning i Norge, styremedlem 
Holter, Øystein G      Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo 
Indahl, Ragni H         Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo 
Lien, Ingrid H            Kvinnforsk, UiT Norges arktiske universitet  
Lund-Olsen, Tone     Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i     Bergen 
Mutema, Gaudencia Senter for kvinne- og kjønnsforskning,Universitetet i     Bergen 
Sandnes, Heidi E       KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning 
Teigen, Mari              Institutt for samfunnsforskning  
Østby, Lise                 Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet  

Rammene rundt møtet torsdag 24. oktober 2013:  

11.30-12.30: Spesialrådgiver Lise Christensen fra Norges forskningsråd informerte om 
Forskningsrådets nye policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. Spørsmål og 
diskusjon. 

12:30-13:15: Forskningsleder Mari Teigen (ISF) informerer om CORE – Kjernemiljø for 
likestillingsforskning. Spørsmål og diskusjon. 

13:30-17:00: Nasjonalt kontaktmøte 

Sak 1. Informasjon fra Norges Forskningsråd 

Lise Christensen informerte om forskningsrådets nye policy for kjønnsbalanse og 
kjønnsperspektiver i forskning. Spørsmål og diskusjon 

Sak 2. CORE 



Mari Teigen informerte om CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning. Spørsmål og 
diskusjon 

Sak 3. Norge Rundt 

Heidi Sandnes/KILDEN 

Direktørstillingen ble utlyst i februar, er nå utlyst for 2. gang. Heidi Sandnes er fungerende 
direktør. KILDEN arbeider med å få flere tilhengere på sosiale medier, uten å glemme dem 
som velger å ikke være der. Har oppdatert en stemmerettsutstilling fra 2005. Flytter til 
Lysaker sammen med Norges forskningsråd i 2014.  

Anette Hoel/Forening for kjønnsforskning 

Generalforsamling i november under Kjønnsforskning NÅ i Stavanger. Skrevet 
høringuttalelse til NOU Politikk for Likestilling, samt spalter i Tidsskrift for kjønnsforskning. 
 
Agnes Bolsø/Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU 

Rapporterer om et aktivt forskningsmiljø. Opplever store krav på undervisningssida, og har 
utviklet en ny praksisorientert master (POM). 

 
Gaudencia Mutema /Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB 

Ansettelsesprosessen for ny leder for SKOK våren 2014 er i gang. Rapporterer om flere nye 
stipendiat og post.doc stillinger. Stor konferanseaktivitet, blant annet Ida Blom konferansen. 
Har etablert samarbeid med Intergender.  
 
Ingvil Førland Hellstrand/ Nettverk for kjønnsforskning, UiS 

Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger er i vekst. Ansatt ny stipendiat og 
har utlyst post.doc. Fått to faste vitenskapelige stillinger. Det satses på undervisning. Er 
vertskap for Kjønnsforskning NÅ 4. - 5. november.  
 
Ragni Indahl/Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO 

Har lyst ut senterlederstilling. Året har vært preget av stemmerettsjubileet. Åtte stipendiater 
har disputert. Rekord på publikasjonspoeng i 2012. Rapporterer om nye prosjekter, blant 
annet et samarbeidsprosjekt med Polen.  

 
Mari H. Aarbakke/KUN Senter for kunnskap og likestilling 
Rapporterer om stor prosjektaktivitet. Blant annet et mentornettverk for innvandrere, 
brystkreftprosjekt i nordvest Russland, prosjekt på sykehjem om etnisk mangfold blant 
ansatte og om det påvirker kvaliteten på tjenesten og arbeidsmiljø.  



 
Siri Gerrard/KVINNFORSK, UiT 
Omorganisering av KVINNFORSK har funnet sted og er flyttet inn under HSL fakultetet, men 
med en alluniversitetsansvar.  Senteret har vokst. I dag er vi 7 ansatte i tillegg til en professor 
II. Senterleder og en post.doc stilling er under bedømming og en skal utlyses høsten 
2014.  Senteret har to NFR prosjekter knyttet til seg: Et prosjekt om mobile livsstiler i et 
arbeidslivs- og kjønnsperspektiv og et om arktiske moderniteter, også i et kjønnsperspektiv. 
Hanne Haavind innehar professor II- stillingen. Opptatt av å få til PhD kurser og har i høst 
arrangert en stor stemmerettskonferanse med en byvandring om Gitta Jønsson – en av 
Tromsøs store pionerer og øvrige møter og seminarer som inngår i vårt 
alluniversitetsmandat. 

 
Aasta Einstablad /Senter for Likestilling, UiA 

Senteret har hovedfokus på kunnskapsformidling om likestilling på Sørlandet. 2,5 årsverk. 
Medarrangør Kjønnsforskning NÅ. Prosjektaktivitet, blant annet om likestilte offentlige 
tjenester. Arena hvor forskning møter praksis: Likestillingsforum. Tilbyr halvårig studie om 
likestilling, ca hundre studenter.  

Lise Østby/Bufdir 

Orienterte om Bufdir og mulig opprettelse av fire regionale, statlige kompetansesentre for 
likestilling. 

Lise Christensen/Forskningsrådet 

Orienterte om Balanseprogrammet – nye utlysninger.  

Mari Teigen /ISF- forskningsgruppe likestilling 

Orienterte om forskning ved ISF som ikke faller inn under CORE-paraplyen, blant annet 
effekter av kjønnsbalanse i bedriftsstyrer og konsekvenser av lovgivning. I oppstartsfasen på 
en rekke prosjekter som tematiserer kryssningspunktet kjønn og etnisitet. Opptatt av 
kjønnsperspektiver på velferdsstatlige problemstillinger.  

 
 

 


