
Referat fra ekstraordinært møte i fagorganet.  
 
24.10. 2022, 13.00-15.00 (Zoom) 
 
Møtet var en oppfølging av Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning 19.09.2022 arrangert av Senter for kvinne 
og kjønnsforskning, UiT. Alle sakene som ble behandlet er en oppfølging av sak 5/ 2022, Nytt fra den 
nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning.   
 
Til stede: Ann Therese Lotherington (UiT), Lilli Mittner (UiT), Kjersti Fjørtoft (UiT), Kari Jegerstedt (UiB), Siri 
Øyslebø Sørensen (NTNU), Lene Myong (UiS), Andrew Feltham (UiO), Inger Skjelsbæk (UiO). 
 
Saksliste 
 

1. Spørsmål om hvorvidt ledelse av forskerskolen bør være tilknyttet samme institusjon som 
fagorgansleder. 

2. Spørsmål om hvorvidt leder og nestleder av forskerskolen bør være fra samme institusjon. 
3. Lengde på perioden for ledelse av forskerskolen: Bør lederperioden reduseres fra tre til to år. I så fall 

bør ny leder rutinemessig ta over kjønnsforskerskolen det året det arrangeres stipendiatsamling slik at 
det blir mer tid til å planlegge allmennkurset.  

4. Oppnevne ny leder og nestleder for neste periode (fra nyttår 2023).  
5. Utarbeide rulleringsliste over leder/nestleder av forskerskolen. 
6. Bestemme om allmennkurset bør tilbake til en alternering med Kjønnsforskning NÅ! Det betyr i så fall 

at neste allmennkurs gis høsten 2024 og at det arrangeres stipendiatsamling dagene før 
Kjønnsforskning NÅ! i 2023 (30-31 mai).  

7. Økonomien: Hva gjenstår for 2022? Tentativt totalbudsjett for 2023 (overføringer + kontingent).  
 
 
Vedtak 
 
1. Forslag til vedtak: Siden fagorganet er styre for forskerskolen bør ledelsen av fagorganet ikke også lede 
forskerskolen.  Vedtak: Forskerskolen skal ikke ledes av samme institusjon som den som leder fagorganet.  
 
Vedtak: Forskerskolens leder bør ikke være tilknyttet den samme institusjonen som leder fagorganet.  
 
 
2. Forslag til vedtak: De ulike sentrene har ulik faglig profil, samt forskjellig nettverk som kan komme 
forskerskolen til gode. De er også svært forskjellige med hensyn til størrelse og ressurser. Det er derfor både 
faglige og resursmessige grunner til at leder og nestleder bør komme fra forskjellige institusjoner. Vedtak: 
Leder og nesteleder bør komme fra ulike institusjoner.   
 
Vedtak: Leder og nesteleder bør komme fra ulike institusjoner. Nestleder bør velges fra den institusjonen som 
leder fagorganet.  
 
 
3. Forslag til Vedtak: Lederperioden for forskerskolen reduseres fra tre til to år. Ny leder bør overta samme år 
som stipendiatsamlingen arrangeres (som sammenfaller med «kjønnsforskning NÅ!»).  
 
Vedtak: Lederperioden reduseres fra tre til to år.  
 
4. Forslag til vedtak: For å sikre kontinuitet og erfaringsutveksling bør skifte av leder og nestleder ikke skje 
samtidig.  
 
Vedtak: NTNU overtar ledelsen av forskerskolen fra 01.01.2023. NTNU velger selv hvem som skal være leder. 
For å sikre kontinuitet og erfaringsutveksling bør nestleder velges fra den institusjonen som leder fagorganet.  
 
5. Rulleringsliste  

• Fagorganets leder og nestleder fra forskjellige institusjoner i 2 år; nestleder blir leder 



• Forskerskoleleder og nestleder i 2 år fra forskjellige institusjoner. Nestleder velges fra den 
institusjonen som leder fagorganet.  

• Stipendiatsamlingen arrangeres i tilknytning til «Kjønnsforskning NÅ!», som arrangeres av den 
institusjonen som ikke har verv i fagorganet eller forskerskolen det året.  
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2022 UiT UiO UiT UiB 

  

2023 UiO UiB NTNU UiO Stipendiatsamling UiS 1. & 2. Juni 

2024 UiO UiB NTNU UiO Allmennkurs 
 

2025 UiB NTNU UiS UiB Stipendiatsamling UiO 
2026 UiB NTNU UiS UiB Allmennkurs 

 

2027 NTNU UiS UiT NTNU Stipendiatsamling UiB 
2028 NTNU UiS UiT NTNU Allmennkurs 

 

2029 UiS UiT UiO UiS Stipendiatsamling NTNU 
2030 UiS UiT UiO UiS Allmennkurs 

 

2031 UiT UiO UiB UiT Stipendiatsamling UiT 

2032 UiT UiO UiB UiT Allmennkurs 
 

 

6. Forslag til vedtak: Stipendiatsamlingen skal arrangeres i forbindelse med «Kjønnsforskning NÅ!» 

Forslag vedtatt 

 

7. Økonomi: Saldo pr 24.10. 2022 er 169 984. Vi antar at ca. 110 000 brukes på stipendiatsamling ved UiB i 
november i år. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


