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Styrets beretning 2019-2021 
 

Styret bestående av Lilli Mittner (leder), Senter for kvinne- 

og kjønnsforskning, UiT; Reinert Skumsnes (nestleder), 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO; Stine H. Bang 

Svendsen, Institutt for lærerutdanning, NTNU; Dunja 

Blazevic, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap, UiB; Oda-Kange M. Diallo,  Institutt for 

tverrfaglige kulturstudier, NTNU; Mathias Klitgård, Senter 

for kjønnsstudier, UiS og Mari Teigen, CORE – Senter for 

likestillingsforskning ble valg på generalforsamlingen i 

2019.  

 

Styret har i perioden ønsket å oppfylle foreningens formål å: 

• skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av fag og disipliner 

• lage nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene 

• utvikle samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kjønnsforskning 

 

Styret har hatt kvartalsvise styremøter, de fleste over Zoom pga COVID-19 situasjonen. 

Foreningen har en Facebookside som har vært brukt i perioden, men i liten grad. Styret har 

hatt løpende dialog med Kilden om den administrative driften av foreningen i perioden. 

Samarbeidet med Kilden gjelder følgende områder: 

• Hjemmesider 

• Regnskap og økonomi 

• Kontingent og håndtering av medlemsinformasjon 

 

Aktiviteter i perioden 

• Regnskap: medlemshåndtering og digital betalingsløsning 
Av praktiske og økonomiske årsaker har FOK, fra og med 2021, byttet administrativ 

 støtte fra Kilden til nettløsningen Styreweb. 

• Revidert og utarbeidet forslag til nye vedtekter som ligger som forslag for vedtak 

på generalforsmaling 26/5/2021 
• Nyhetsbrev fra foreningen har blitt sendt ut hvert kvartal med roterende kuratorskap 

fra styremedlemmene. 

• Kontaktmøtet ble arrangert digitalt i samarbeid med Kilden via zoom i 17.9. 2020. 

Dette var siste gang Kilden bidro som vår medarrangør av Kontakmøte. Fra og med 

2021 blir dermed FOK enearrangør, og vi må derfor avklare hvordan vi best kan 

benytte denne møteplassen i tiden fremover. Vi forbereder i den forbindelse 

paneldebatt under KjønnsforskningNÅ! 

• FOK representanter i Nordic Association of Feminist and Gender Research, ved 

Reinert Skumsnes og Stine H. Bang Svendsen. Arbeidet har inkludert å få på plass 

arrangør for neste NORA konferanse i 2022, ny redaksjon for tidsskriftet NORA for 

perioden 2021-2022, forhandle ny forlagsavtale for tidsskriftet NORA. Sistnevnte 

pågår fortsatt, parallelt med et arbeid om å institusjonsfeste og sikre mer økonomisk 

trygghet for tidsskriftet. Dette er et viktig arbeid som krever solid forankring og FOK 

har derfor fremmet et ønske om to nasjonale representanter. For Norge sin del vil det 

si en fra FOK og en fra fagrådet. Vi venter på endelig svar fra fagrådet. 

https://kjonnsforskningsforeningen.wordpress.com/vedtekter/
https://kjonnsforskningsforeningen.wordpress.com/vedtekter/
https://kjonnsforskningsforeningen.files.wordpress.com/2020/09/invitasjon-til-digital-samling-om-kjonnsforskning-i-norge-17.09.20.pdf
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• FOK har vært representert i Tidsskrift for kjønnsforskning, ved redaktør Mari 

Teigen. Arbeidet har inkludert å initiere at det sendes inn artikler, utlyse 

spesialnummer, samt vanlig redaksjonsarbeid. 
• Deltatt i arrangeringen av Kjønnsforskning Nå! ved NTNU i mai 2021 med 

paneldebatt under tittelen “Hvordan fremme et nasjonalt fagfelt?” 

• Oppdatert nettsider med personvernerklæring 

https://kjonnsforskningsforeningen.wordpress.com/medlemskap/ 

• Lyst ut reisestipend og oppdatert reglement for tildeling.  
• Startet roll-up kampanje for å verve nye medlemmer 

• Statement fra FOK sent til beslutningstagere i Norge og Danmark med fokus om 

forskningsfrihet 

 

 

 

https://kjonnsforskningsforeningen.wordpress.com/medlemskap/
https://kjonnsforskningsforeningen.wordpress.com/reisestipend/
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