
Forslag til arbeidsplan for 2019-2021 
 

Styrets arbeid 
Styret skal ha kvartalsvisemøter. Minst ett møte i året bør være 

et fysisk møte. 

Styret bør ha løpende dialog med Kilden om den administrative 

driften av foreningen i perioden. De bør fordele ansvar 

angående dialog om 

• Hjemmesider 

• Regnskap og økonomi 

• Kontingent og håndtering av medlemsinformasjon 

Foreningens aktivitet 
• Fagpolitisk arbeid 

Styret skal ta initiativ til å delta i relevante høringsrunder og offentlige debatter som har 

betydningen for utviklingen av kjønnsforskningsfeltet. 

• Kontaktmøtet  

Foreningen skal delta i arrangeringen av det årlige kontaktmøtet, sammen med Kilden og 

vertsorganisasjon. Foreningen bør også ta et initiativ til nytenking av kontaktmøtets 

funksjon. 

• Nyhetsbrev og kommunikasjon 

Styret skal sende ut kvartalsvis nyhetsbrev om foreningens arbeid, og faglig innhold i 

tidsskriftene TFK og NORA. I tillegg bør det fordeles ansvar for at nyhetsbrev og andre 

relevante saker legges ut på foreningens nettside. 

• Medlemshåndtering 

Det er fortsatt rom for forbedring av foreningens medlemshåndtering  

• NORA 

Foreningen skal stille med en representant i NORAs styre som kan følge opp arbeidet med 

eventuell omlegging til Open Access og sikring av den videre institusjonelle forankringen av 

NORAs redaksjon. Vi vil også jobbe for å involvere fagrådet i arbeidet med NORA, og ønsker 

at Norge i kommende periode skal stille med to representanter til styret, en fra foreningen 

og en fra fagrådet. 

• Kjønnsforskning Nå! 

Foreningen skal bistå vertsorganisasjonen NTNU i organiseringen av Kjønnsforskning NÅ! i 

2021. 

• Tidsskrift for kjønnsforskning 

Foreningen skal stille med en representant i redaksjonsrådet til TFK, og engasjere seg i 

tidsskriftets utvikling som faglig forum for kjønnsforskningsfeltet. 

• Stipender 

Foreningen skal bruke overskuddsmidler på reise- eller publiseringsstipender til studenter og 

andre bidragsytere i feltet uten tilstrekkelig finansiering. 

• Vedtekter 

Styret går gjennom vedtekter og lager et forslag for oppdatering. 
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