
Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 25. 

oktober 2013 
Sted: Kvinnforsk , UiT Norges Arktiske Universitet 

Deltakere: 

Universitetet i Tromsø, Senter for Kvinne og Kjønnsforskning: Siri Gerrard (leder), Lise Nordbrønd  

(deltok fram til lunsj) og Ingrid Hovda Lien 

Universitetet i Bergen, Senter for kvinne og kjønnsforskning: Gaudencia Mutema og Tone Lund-Olsen 

NTNU, Senter for Kjønnsforskning ved institutt for tverrfaglige studier: Agnes Bolsø,  

Universitetet i Agder, Senter for Likestilling: Åsta Einstabland 

Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning: Beatrice Halsaa, Øystein Holter, Ragni  

Indahl 

UiT, campus Alta: Torunn Ekeland 

Universitetet i Stavanger, Nettverk for Kjønnsforskning: Ingvill Hellstrand 

 

Observatører: 

Norges Forskningsråd (NFR): Lise Christensen 

Kilden: Heidi Elisabeth Sandnes 

Forening for kjønnsforskning i Norge: Anette Hoel 

 

Meldt forfall: 

Høgskolen i Lillehammer: Kirsti Stuvøy 

NTNU: Merete Lie 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Ui O: Jorun Økland 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB: Kari Jegestedt 

Universitetet i Stavanger, Nettverk for kjønnsforskning: Wencke Mühleisen 

 

Norges forskningsråd (NFR): Siri Tønseth 

Forening for kjønnsforskning: Kari Nyheim Solbrække  

 

 

Ikke meldt forfall: 

Universitetet i Nordland 

Norsk studentunion har ikke valgt noen til å sitte i nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 

Saksliste 

Sak 1/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Sak2/13 Godkjenning av referat fra møte 2012 

Vedtak: Referatet ble godkjent 



Sak 3/12 Kjønnsforskningens perspektiver og muligheter 

 

Agnes Bolsø innledet til diskusjon 

Vedtak: Fagrådet oppfordrer neste fagrådsledelse til følgende: 

A) Gjennomgå listen over hvem som blir invitert til fagrådet slik at evt. flere fagmiljøer, for 

eksempel de som er knyttet til universitetenes institutter og fakulteter i større grad kan bli 

inkludert. 

B) Gjennomgå statuttene med hensyn til medlemskap og grunnlaget for medlemskap.  

C) Invitere bredt inn til kontaktmøte og oppfordre Kilden og Forening for Kjønnsforskning 

(FOKK) til å bidra til dette. Det ble også diskutert å omdanne kontaktmøte til et faglig møte. 

Sak 4/13 Nominering av publiseringskanaler: tidsskifter etter nivå 1 eller 2 

Vidar Røeggen, UHR, innledet og viste eksempler fra kjønnsforskningsfeltet. 

Vedtak: Vi beholder tidsskriftlisten for Kjønnsforskning slik den foreligger pr. juni 2013, 

men skal i løpet av neste år arbeide med følgende: 

A) kontinuerlig oppdatering listen 

B) sjekke om det finnes noen aktuelle tidsskrifter på den lista som danske og svenske kjønnsforskere 

bruker, som kan være aktuelle å inkludere i den norske listen 

C) gjennomgå forlagslista  

 

D) oppfordre NORA og Tidsskrift for kjønnsforskning om å lage ei indeksering av deres tidsskrift 

Sak 5/13 Forskerskolen – en ny framtid? Fremlegg, diskusjon og valg 

Vedtak: A) Forskerskolen består og ansvaret for forskerskolen overføres til Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning, UiO. B) de ubrukte midlene overføres også og den økonomiske situasjonen og de 

andre sentrenes bidrag tas opp til vurdering på neste fagrådsmøte.  C) Sentrene oppnevner sine 

kandidater som medlemmer til styret i forskerskolen.  

Dr.gradsutdanning og faglig utvikling:  

D) Det er ønskelig at det avholdes et PhD/forskerkurs annet hvert år E) Konferansearrangørene av 

Kjønnsforskning NÅ oppfordres til å arrangere samling for PhD studenter (jfr. opplegget i 2013)  F) 

Fagrådet uttrykker stor interesse for å fortsette samarbeidet med InterGender -Research school in 

Interdisciplinary Gender Studies, men overlater til det nye styre i Forskerskolen å foreta den endelige 

tilretteleggingen   G) medlemmene i fagrådet oppfordres til å bli bedre på utveksling av 

internasjonale kapasiteter på feltet når en først henter disse til landet.  

Sak 6/13 Karakterbruk i UH sektoren 

Vedtak: UHR har meddelt at karakterbruken innen kjønnsforskning vil bli gjenstand for en 

gjennomgang i 2014. Denne saken må forberedes av fagrådsmedlemmene og behandles på neste års 

fagrådsmøte.  

Sak 7/13 Profesjonsutdanningene og kjønnsperspektiver – skal vi jobbe med dette, med 

eller uten SAK midler? 

Fagrådet for kjønnsforskning fikk ikke SAK-midler fra KD, men er glad for at Foreningen for 

kjønnsforskning i Norge tar opp tråden på Kjønnsforskning Nå i Stavanger den 4. og 5. 11.   



Vedtak: Fagrådet anmoder NFR om å bidra til å skape møteplasser der diskusjon rundt kjønn og 

profesjonsutdanning er på agendaen  

Sak 8/13 Valg av ny leder og nestleder i fagrådet 

Vedtak: Universitetet i Oslo tar ansvar for Fagrådet for kjønnsforskning i 2014, fram til Universitetet i 

Agder og Universitetet i Stavanger er klar til å ta over fra 2015. Beatrice Halsaa ble valgt til ny leder 

og Åsta L.H. Einstabland fra Universitetet i Agder fortsetter som nestleder. 

Sak 9/13 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 

Orienteringer 

1. Nytt fra NFR – Norge er med i et nytt ERA nett- gender net on structural change 

2. Kjønnsforskning NÅ 2014 UiS 4. og 5. november 2013. Bra deltakelse, men skulle ønske 

KILDEN kunne brukt mer spalteplass for å informere om arrangementet 

3. Neste konferanse som Foreningen for kjønnsforskning i Norge arrangerer i samarbeid med 

et av sentrene diskuteres videre både når det gjelder sted og innhold.  

4. Kjønnforskning NÅ i 2015 avholdes i Bergen 

 

Referent 

Ingrid Hovda Lien og Siri Gerrard 


