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Forslag til arbeidsplan for 2021-2023 

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

et fysisk møte. Det er ønsket å fordele konkrete 

arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene i perioden.  

[navn] 

 

Utdrag fra vedtektene 
• skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av 

forskningsmiljøer, fag og disipliner. 

• utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeid og nettverk. 

• fremme diskusjon og engasjement rundt fag og forskningspolitiske temaer. 

• bidra til å bedre rammevilkår for kjønnsforskningen ved å arbeide mot Forskningsråd, 

myndigheter og andre institusjoner. 

 

Foreningens aktivitet 
• Fagpolitisk arbeid 

Styret deltar i offentlige debatter som har betydningen for utviklingen av 

kjønnsforskningsfeltet. Foreningen undersøker muligheter for å fine flere internasjonale 

samarbeidspartnere. 

• FOK Seminar (a.k.a. Kontaktmøte) 

Foreningen skal arrangere et årlig seminar på tvers av sentrene, instituttsektor og andre 

enheter som driver og utvikler kjønnsforskning. 

• Nyhetsbrev og kommunikasjon 

Styret utvikler, redigerer og sender ut kvartalsvis nyhetsbrev om foreningens arbeid og faglig 

innhold i tidsskriftene TFK og NORA.  

• Nordic Association of Feminist and Gender Research Foreningen skal stille med en 

representant i det nordiske foreningen styret 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. 

• FOK ønsker at Norge i kommende periode skal stille med to representanter til styret, en fra 

foreningen og en fra fagorganet. 

• NORA-konferansen i Oslo i juni 2022 (uke 25)  

o Deltar med panelet e.l. 

• Kjønnsforskning Nå! 

Foreningen skal bistå vertsorganisasjonen i organiseringen av Kjønnsforskning NÅ! i 2023. 

• Tidsskrift for kjønnsforskning 

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

tidsskriftets utvikling som faglig forum for kjønnsforskningsfeltet. 

• Medlemshåndtering og økonomi Styret oppnevner kasserer. 

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

andre bidragsytere i feltet uten tilstrekkelig finansiering. 

• Vedtekter 

Styret sørger for at vedtektene er oppdatert.  
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