Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017,
klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler
på Lysaker.
Styrets medlemmer:
Beret Bråten, (styreleder), postdoktor HØKH/Akershus Universitetssykehus
Ann Therese Lotherington, professor ved Norges arktiske universitet Tromsø
Dag Ellingsen, forsker II AFI, HiOA
Knut Dørum, professor UiA (fram til 1450)
Thomas Moe Skjølsvold, førsteamanuensis NTNU
Styrets varamedlemmer:
Lene Nilsen, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet
Reinert Skumsnes, doktorgradsstipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO
Kildens direktør: Linda Marie Rustad
Observatører:
Lise Christensen, spesialrådgiver Norges forskningsråd
Toril Enger, representant fra Kildens stab
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Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 3/17 Godkjenning av referat
Referatet ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 5.januar og deretter lagt ut på nett
http://kjonnsforskning.no/sites/kilden.forskningsradet.no/files/vedlegg_artikkel/Styrem%C3%B8tere
ferat_Kilden_16122016.pdf
Vedtak: Referatet ble godkjent
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Tidsskrift for kjønnsforskning

Saksbehandler: Linda M. Rustad
Redaktørene Sara Orning (postdoktor ved Institutt for kulturstudier, NTNU) og Helene Aarseth
(førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO) er redaktører for perioden 201719. Redaktørene informerte om planlagte temanummer framover, som for eksempel: feministiske
forskningsfronter, identitetspolitikk, og om forholdet mellom teori, metodologi og empiri.
I 2017 er Tidsskriftet 40 år og i løpet av året skjer det også en overgang fra et trykket tidsskrift til
open access. Dette ønsker Kilden og redaktørene å markere med et jubileumsnummer og seminar i
november. Seminaret arrangeres av Kilden, som skal gå i dialog med Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning ved UiO for et mulig samarbeid om dette. Redaksjonsrådet vil bli involvert i arbeidet
med jubileumsnummeret
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Statistikken viser nedgang i solgte Tidsskrifter på papir, men en fortsatt økning i nedlastninger av
Tidsskriftet på IDUNN. Redaktørene beklager at muligheten for å publisere annet stoff enn
vitenskapelige artikler, er redusert ved overgangen til open access. Konkret innebærer det færre
debattinnlegg og bokmeldinger.
Vedtak: Styret tok redaktørenes planer til orientering, og ser fram til en spennende redaktørperiode
og til det annonserte jubileumsseminaret. Det er uheldig at overgangen til open access begrenser
muligheten til stofftilfang utover vitenskapelige artikler. Det undersøkes om, og eventuelt hvordan
Kilden kan publisere bokmeldinger på sine nettsider.
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Årsrapport 2016

Styret gjennomgikk forslaget til årsrapport. Styret mente årsrapporten vitnet om et positivt driv i
arbeidet på Kilden. Det ble stilt spørsmål om bakgrunnen for nedgangen i antall nedlastninger på
våre saker hos forskning.no.
Vedtak: Årsrapporten vedtas, og legges ut på nettsidene.
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Budsjett 2017

I 2017 er det midler til å gjennomføre noen nye enkeltstående aktiviteter. Dette fordi regnskapet for
2016 viste en egenkapital som overføres til 2017. Slike midlertidige muligheter til å øke aktiviteten
bør konsentreres om konkrete prosjekter. Kilden har nå som del av sine vedtekter at Kilden skal
fremme både kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i forskning. Hvordan Kilden helt konkret skal
arbeide med dette vil bli diskutert gjennom 2017. Samtidig settes det av midler i budsjettet for 2017
til et ettårig prosjekt der det skal samles og systematiseres kunnskap om hvordan kjønnsperspektiver
kan ivaretas i forskningsprosjekter fra ulike fagtradisjoner (se sak 7/17). I tillegg forelå det forslag om
å benytte kr.110.000,- som Kilden sitt bidrag i Helseprosjektet og kr. 500.000,- i lønnsmidler til å
jobbe med ett eller flere av følgende prosjekter:




Oppdatere enkelte av nettutstillingene våre, særlig kampdager.no.
Lage en publikasjonsserie om kjønnsforskning innen ulike disipliner.
Utvikle podkasten videre.

Vedtak: Budsjettet vedtas slik det ble framlagt i møtet. Prosjektet Kjønnsperspektiver i forskning
settes i gang. Øvrige forslag til aktiviteter utredes videre og det sendes styret på sirkulasjon et forslag
til hvilke prosjekter det bør satses på
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Utlysning av stilling

Som en oppfølging av vedtak om budsjett for 2017lyses det ut en stilling som skal få ansvar for
prosjektet Kjønnsperspektiver i forskning. Forslag til utlysningstekst ble lagt fram for styret.
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Vedtak: Utlysningsteksten offentliggjøres slik den ble framlagt i forslag i møtet.
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Kildens tilknytningsform

Styreleder informerte om at Forskningsrådet har varslet at de skal gjennomgå organiseringen av
oppgaver som betraktes som faglig uavhengig av Forskningsrådets virksomhet – blant annet de som
er organisert som randsoner. Det innebærer at Kildens tilknytningsform, som randsone i
Forskningsrådet, er oppe til diskusjon.
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på ulike tilknytnings- og organiseringsformer for
Kilden. Arbeidet skal munne ut i et notat som presenteres og diskuteres på neste styremøte
(september 2017)
Arbeidsgruppen består av:
Beret Bråten, Ann-Therese Lotherington fra styret, Linda Rustad fra Kilden, samt to fra
forskningsmiljøer/andre institusjoner som forholder seg til Kilden.
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Status på prosjektet Gender in Norway

Styret fikk en oppdatering om videre finansiering og forankring av portalen. Det arbeides fortsatt
med å skaffe finansiering som kan gjøre videre drift mulig. Dersom det ikke lykkes må portalen
avvikles.
Vedtak: Styret tar en endelig avgjørelse om framtiden til portalen på styremøtet i september.
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Orienteringssaker

Podkasten Kjønnsavdelingen
Podkasten ble lansert 8.mars! I seks onsdager framover vil vi publisere en ny podkast. For mer
informasjon se her: http://kjonnsforskning.no/nb/kjonnsavdelingen
Kildens arrangementer 2017
 Kvinnehistoriske arkiver: Seminaret arrangeres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket 13. juni.
 Likestilling 2017: Seminaret er et samarbeid med Institutt for Samfunnsforskning og
arrangeres 14. august under Arendalsuka
 Jubileumsseminar for Tidsskrift for kjønnsforskning: sammen med redaktørene for Tidsskrift
for kjønnsforskning arrangerer vi et seminar i november for å markere overgangen til Open
access. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, inviteres med som medarrangør.
Observatør i RINGS
Kilden har blitt observatør i det internasjonale nettverket The International Research Association of
Institutions of Advances Gender Studies http://ringsgender.org/
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Nytt oppdrag fra Norges forskningsråd
Kilden har fått i oppdrag å skrive en kunnskapsoppsummering med anbefalinger fra programmet
Gender Equality som inngår i det større forskningsprogrammet Norge som global partner
(NORGLOBAL).
Personal
Styret fikk en orientering om endringer i staben.

Sak 11/17

Eventuelt

Det kom ingen saker til eventuelt
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