
Referat 2006 

Referat fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning 2006  

Sted: Høgskolen i Lillehammer 
Tid: 20. oktober, kl 10.00-15.00 

Til stede 
Representanter: 

 Universitetet i Tromsø, Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning, 
Siri Gerrard (nestleder), Lise Nordbrønd 

 Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
Hanne Johansen 

 NTNU, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, 
Merete Lie, Agnes Bolsø (leder) 

 Universitetet i Oslo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
Harriet Bjerrum-Nielsen, Oddrun Rangsæter 

 Universitetet i Stavanger, Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning, 
Anne Kristine Solberg, Ingunn Sira Myhre 

 Norges Studentunion, NTNU,   
Arnhild Hoelsether 

Observatører: 

Høgskolen i Lillehammer, ODA - Marit Godeseth 
Høgskolen i Finnmark – Jorid Hovden 
KILDEN – Nina Kristiansen 
FOKK – Rigmor Smith-Gahrsen 

SAKSLISTE 

Sak 1/2006 Godkjennelse av referat fra 20.10.2005  
 
Referat vedlegg 1 
Vedtak: Referat fra møtet 20.10.2005 godkjennes 

Sak 2/2006 Godkjennelse av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste til møtet 20.10.2006 godkjennes, men gjennomgang av undervisning 
settes inn som eget punkt under sak 5 

Sak 3/2006 Reglement 
 
Nytt standardreglement for nasjonale fagråd er vedtatt. Nestleder Siri Gerrard hadde en 
gjennomgang av ”Reglementet for Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning” og forslo noen 
justeringer som ble diskutert på møtet. 

Vedtak: Siri Gerrard vil innarbeide de endringer som ble diskutert på møtet. Utkast til nytt reglement 
vil forelegges neste fagrådsmøte for vedtak. 



Sak 4/2006 Publiseringskanaler nivå 2  
 
Revisjon av UHRs publiseringsliste for fagfeltet kjønnsforskning ble diskutert. En minner om at 
tidskrifter som skal inn på nivå 1 må meldes inn gjennom FRIDA, der finnes ikke noen automatikk i 
dette. 

Vedtak: Følgende tidsskifter ble foreslått til nivå 2 på publiseringslisten: 
1. Gender, Technology and Development 
2. Studies in Gender and Sexuality 
3. Feminism and Psychology 
4. Gender and Education 
5. Feminist Economies 
6. Gender, Place and Culture 

Sak 5/2006 Erfaringer med og planer om bachelor- og mastergradsprogrammer, samt gjennomgang 
av undervisningstilbudet 
 
Alle fagmiljøene prenterte sine erfaringer med undervisning i kjønnsforskning i bachelor- og 
mastergradsprogrammer. Presentasjonsrunden markerte skillet mellom universitetene og 
høgskolene når det gjelder satsingen på kjønnsforskningsfeltet. Høgskolene trenger en 
institusjonalisering og synliggjøring av fagområdet, noe som skal diskuteres som egen sak på neste 
møte. Det ble også foreslått et eget seminar med dette som tema, der høgskolene skal inviteres. 

Det er nå laget en pakke med eksamensbesvarelser fra de ulike institusjonene som sendes ut til 
fagmiljøene i disse dager. Dette som et ledd i arbeidet med å sikre at oppgaver og besvarelser på 
tilsvarende fag og nivåer på de ulike institusjonene håndteres og bedømmes etter samme mal. Dette 
vil bli en egen sak på neste møte. 

Sak 6/2006 Forskningspolitikk 
 
Grundig gjennomgang og diskusjon i kontaktmøtet dagen før om politikk og kjønnsforskning, der 
også forholdet til LDO ble diskutert. 

Sak 7/2006 To møter i året for fagrådet? 
 
Vedtak: Fagrådet besluttet å fortsette med ett fagrådsmøte i året, men det presiseres at en kan kalle 
inn til ekstraordinært møte dersom det er saker som krever det. 

Sak 8/2006 Valg 
 
Fagrådsleder skal komme fra UiO, NTNU eller UiB. Nestleder kan komme fra UiT eller UiS. 

Vedtak: Ellen Mortensen fra UiB ble valgt som ny fagrådsleder ved akklamasjon. 
Siri Gerrard fra UiT ble valgt som nestleder ved akklamasjon. 

Sak 9/2006 Eventuelt 
 
Neste fagrådsmøte legges til Tromsø 19. oktober 2007 

Stor takk til Agnes Bolsø for innsatsen som fagrådsleder de to siste årene. 


