Årsrapport 2013
Nettverk for kjønnsforskning, UiS

Nettverk for kjønnsforskning (NFK) har som hovedoppgave å drive med forskning,
undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning på UiS
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NETTVERK FOR KJØNNSFORSKNING - 2013
Ansatte (inkludert stipendiater):

Styret i Nettverk for kjønnsforskning

3 (4) stillinger
Faglig leder: Wencke Mühleisen, 50 prosent
permisjon i 2013
Daglig leder: Elise Malde, 80 prosent stilling
Stipendiat: Fredrik Langeland (stilling utløp medio
september)
Stipendiat: Ingvil F. Hellstrand (har samtidig
fungert som faglig leder i 50 prosent)
Trude Furunes, leder, SV
Lars Klemsdal, SV
Alexandre Dessingue, HUM
Lise Langåker, Høgskolen Stord/Haugesund
Britt S. Hanssen, Stavanger Universitetssykehus
Stine Helena B. Svendsen, nasj. fagmiljø (NTNU)
Ingvil Hellstrand, fungerende faglig leder
Elise Malde, daglig leder
Vara
Kjersti VIK, HUM
Åse Vagli, SV
I 50 prosent permisjon
Wencke Mühleisen, faglig leder

Basisbevilgning fra SV-fakultetet
Tildeling Programområdet for
tverrfaglig kjønnsforskning (PTK)
Forskning

Undervisning

Formidling

1 950 000 NOK
114 700 NOK
Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning:
26 forskere
13 vitenskapelige publikasjoner
BSP250 Kjønn, kultur og samfunn: 36 studenter
oppmeldt
MKK 150 Kjønn, kultur og samfunn: Ingen
studenter oppmeldt
Påfyll-arrangementer (faglig lunsj), 8. mars
arrangement i samarbeid med kulturhuset
Sølvberget. Seminar i samarbeid med blant annet
Kapittelfestivalen, og foreningen Zonta.
Flere av de ansatte i NFK/PTK har deltatt på
nasjonale og internasjonale konferanser med
papers og foredrag.
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1. Forskning
Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning
Forskning i NFK er organisert i Programområdet for Tverrfaglig Kjønnsforskning (PTK), som
ble opprettet i 2009. Programområdet er et av satsningsområdene for forskning ved UiS og
fått fornyet status for årene 2013 – 2015.
Gjennom programområdet ønsker NFK å knytte til seg forskere fra ulike institutt, fakultet og
fagmiljø for utvikling av kjønnsperspektiver i ulike fagfelt, stimulering til forskningssamarbeid
og søknadsutvikling. Les mer om deltakerne i programområdet her:
http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-ogreligion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/
Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning fungerer som en felles forskningsplattform
for forskere ved ulike fakultet og institusjoner ved UiS, eksterne forskere i regionen (bl.a.
Høgskolen Stord-Haugesund og Stavanger Universitetssykehus) og nasjonale
samarbeidspartnere ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. Faglige aktiviteter slik som seminarer, workshops,
lesegrupper og konferanser arrangeres i regi av programområdet.
Programområdet har i 2013 bestått av 26 forskere (21 interne fra UiS og 5 eksterne).
PTK har til sammen produsert 13 vitenskapelige publikasjoner, og bidratt med 57
formidlingsarbeider (kronikker, foredrag etc).
Leder:


Wencke Mühleisen - professor ved UiS og faglig leder i Nettverk for kjønnsforskning

Deltakere fra UiS:












Alexandre Dessingue - førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
Anne Kalvig - førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
Brita Strand Rangnes - førstelektor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
Britt Sætre Hansen, postdoktor ved Institutt for helsefag
Ellen Ramvi - førsteamanuensis ved Institutt for helsefag
Else-Beth Roalsø, førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag
Fredrik Langeland - ph.d.-kandidat
Henriette Thune - ph.d.-kandidat, disputerte i 2012
Hildegunn Sagvaag - førsteamanuensis ved Institutt for helsefag
Ingerid Bø, pensjonist med tilknytning til Institutt for barnehagelærerutdanning
Ingvil F. Hellstrand - ph.d.-kandidat
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Janne Stigen Drangsholt - førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og
språkvitenskap
Lars Rune Waage - førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning,
idrett og spesialpedagogikk
Lise K. Meling - førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans
Marit Alstveit - førsteamanuensis ved Institutt for helsefag
Nora Simonhjell - førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ragnhild Sjurseike - universitetslektor ved Institutt for medie-, kultur- og
samfunnsfag
Torhild Øvestad Rosell, universitetslektor ved Institutt for sosialfag
Trude Furunes - førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole
Åse Vagli - førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag

Eksterne deltakere:






Birgitta Gripsrud - postdoktor, Stavanger Universitetssjukehus
Kristine Rørtveit - førsteamanuensis, Stavanger Universitetssjukehus
Lise Langåker -førsteamanuensis, Høgskolen Stord/Haugesund
Stine Helena B. Svendsen -ph.d-kandidat, NTNU
Toril Moi - professor ved Duke University, USA og æresdoktor ved UiS

Høsten 2013 ble det arrangert et «kick off seminar» for deltakerne i programområdet. Målet
med seminaret var at forskerne skulle bli kjent med hverandre og hverandres forskning. Det
ble også utformet mål for arbeidet med programområdet. Hovedmålet for Programområdet
for tverrfaglig kjønnsforskning skal være å utvikle felles forskningsprosjekt (et eller flere).
I prosessen fra idémyldring til realitet har programområdet definert følgende delmål: skape
møteplasser, opprette nyhetsbrev for programområdet og prioritere felles arrangement.

Forskningsprosjekter
Forskningsprosjekt
som er i drift

«Mirror, mirror on the wall»
Samarbeidsprosjekt mellom UiS, NTNU og Høgskolen
Stord/Haugesund
Finansieres av Norges Forskningsråd, midler fra SAMKUL-programmet
Periode: 2013NFK har i 2013 ansatt en stipendiat, Maria Dockweiler, som skal være
tilknyttet prosjektet. Tiltredelse
Våren 2014 ansettes i tillegg en postdoktor med arbeidsplass hos NFK.
Tema: kjønn og ledelse
«Passing as Human: Reading posthuman body imagery in
contemporary science fiction»
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Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Ingvil Førland Hellstrand
Forventet ferdig høsten 2014
Prosjekter som ble
avsluttet i 2013

«Being together: Remaking Public Intimacies»
Samarbeidsprosjekt mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning,
Universitetet i Oslo og NFK, Universitetet i Stavanger.
Finansiert av Norges Forskningsråd-finansiert.
Ledet av Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen
Periode: 2008-2013
Tema: nære relasjoner i film, litteratur, fjernsyn og offentlighet.
«Fra metro til retro. Maskulinitet i norsk medieoffentlighet på 2000tallet»
Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Fredrik Langeland
Prosjektet har inngått som et delprosjekt i Being together. Remaking
public intimacies
Finansiert av Norsk forskningsråd.
Prosjektet er forventet avsluttet våren 2014.

Kjønnsforskning NÅ!
Universitetet i Stavanger (ved programområdet for kjønnsforskning) var vertskap for den
nasjonale konferansen Kjønnsforskning NÅ! 4-5. november 2013. Konferansen ble arrangert
i samarbeid med Senter for likestilling (Universitetet i Agder) og
Foreningen for kjønnsforskning i Norge (FOKK).
Kjønnsforskning NÅ! avholdes hvert annet år og samler forskere og studenter med
kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. Konferansen arrangeres på omgang ved
de ulike lærestedene.
Det var 60 påmeldte deltakere til konferansen Det ble lagt frem 30 presentasjoner.
Tidsskrift for kjønnsforskning tildelte under konferansen Wencke Mühleisen pris for beste
artikkel 2012 for artikkelen «Seksualitet og estetikk: Retrospektivt blikk på egen
performancevirksomhet 1978–1988».
I etterkant av konferansen ble det avholdt en stipendiatsamling om analysestrategier og en
workshop om kjønn i profesjonsutdanninger (arrangert i samarbeid mellom Universitetet i
Agder, Høgskolen Stord Haugesund og UiS).
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Populærvitenskapelig formidling
NFK er arrangør av populærvitenskapelige seminarer og har i 2013 blant annet samarbeidet
om arrangement med Kulturhuset Sølvberget i Stavanger, Kapittelfestivalen og Zonta, Norge.
NFK har fortsatt med Påfyll-arrangementene (faglig lunsj), om lag en gang i måneden for
studenter og ansatte ved UiS. Oppmøte har variert mellom tre og ti deltagere. Tilbudet har
blitt lagt merke til i institusjonen.
Flere av de ansatte i NFK/PTK har deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser med
papers og foredrag.
Forskere i Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning har bidratt med hele 60
formidlingsarbeider i form av kronikker, intervjuer, foredrag etc.

Nettverk og forskningssamarbeid
Forskergrupper og enkeltforskere i NFK er knyttet til følgende forskningsprosjekter:












“Mirror, mirror on the wall, who´s most powerful of them all?- Gender as a symbolic
and social structure in organizations” Se tidligere omtale.
”Challenging Emotions” ved Center for Gender Excellence, Umeå universitet
”The Posthumanities Hub” ved Tema Genus, Linköpings Universitet.
”Gender in the Boardroom” ved Senter for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
«Thought as Action: Gender, democracy, freedom» ved Senter for kjønnsforskning
(SKOK), Universitetet i Bergen (UiB).
”When the personal became political”, Stein Rokkan Senteret, UiB.
FEMCIT (EU), begge ved Stein Rokkan Senteret, UiB.
KOM-nettverket (kvinner og medieforskning). KOM-nettverket består av forskere og
undervisningsansatte i journalistikk- og mediefag tilknyttet landets universiteter og
høgskoler.
«Professional Relationships» UiS (v/Ellen Ramvi)
“Prospective Breast Cancer Biobank Study Group» (PBCB), Stavanger
Universitetssjukehus og Haukeland Universitetssjukehus.
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2. Undervisning
NFK tilbyr et tverrfaglig innføringskurs i kjønnsforskning «Kjønn, kultur og samfunn». Emnet
gir 10 studiepoeng og har blitt tilbudt studenter ved UiS siden 2009.
Våren 2013 hadde NFK 36 bachelor studenter oppmeldt i emnet BSP 250: kjønn, kultur og
samfunn. Det var ingen studenter på masternivå (MKK 150). 32 studenter gikk opp til
eksamen

3. Organisasjon
Nettverk for kjønnsforskning (NFK) er en enhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) med
mandat til å drive forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning. NFK
er organisatorisk plassert ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ved UiS, og
finansieres gjennom en grunnbevilgning fra fakultetet, i tillegg til ekstern finansiering. NFK er
representert i det nasjonale fagrådet for kjønnsforskning. NFK sin virksomhet baserer seg på
kjønnsforskningens dobbeltstrategi: Å utvikle kjønnsperspektiver innen ulike fagfelt ved UiS
og å utvikle kjønnsforskningen som eget spesialisert felt.
NFK er en egen budsjettenhet, men er ikke institusjonalisert som en selvstendig
organisatorisk enhet på andre områder. De vitenskapelig ansatte i nettverket er formelt
ansatt ved Institutt for medier, kultur og samfunnsfag (IMKS). NFK samarbeider med IMKS
om personalsaker og undervisning.
De ansatte
I 2013 har følgende personer vært ansatt i NFK:






Faglig leder, Wencke Mühleisen (permisjon 50 prosent).
Daglig leder Elise Malde, 80 prosent stilling frem til 30.november 2013.
Daglig leder Ingrid Rusnes, 80 prosent stilling fra 9.desember 2013
Stipendiat Ingvil Hellstrand har fungert som vikar for faglig leder i 50 prosent.
Fredrik Langeland (stipendiatperioden utløp i september 2013)

2013 har vært et annerledes år for NFK når det gjelder aktivitet og personellressurser. Faglig
leder har hatt 50 prosent permisjon fra sin stilling som leder (de resterende 50prosent er fri
forskningstid). Ingvil F. Hellstrand har fungert som faglig leder i 50 prosent og 50 prosent
som stipendiat. Hellstrand har i perioden hatt et tre måneder langt utenlandsopphold. Daglig
leder har vært sykemeldt og jobbet redusert store deler av perioden. Stipendiat Langeland
avsluttet sin stipendiatperiode i NFK medio september. Langeland planlegger å levere sin
avhandling i februar 2014r, og vil sannsynligvis disputere for doktorgraden våren 2014.
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NFK har klart å gjennomføre sine faste aktiviteter innenfor feltene forskning, formidling og
undervisning.
I 2013 utlyste NFK en ny stilling som universitetslektor. I stillingen ligger undervisning og
administrasjon av nettverket og programområdet. Etter utlysning sommeren 2013 og
ansettelsesprosess samme høst ble Ingvill Førland Hellstrand tilbudt stillingen. Ettersom
Hellstrand skal fullføre sin doktorgrad tiltrer hun ikke stillingen før sommeren 2014. I
mellomtiden er det ansatt en vikar i stillingen, Ingrid Rusnes. Hun begynte i jobben i
desember 2013. Universitetslektorstillingen erstatter den tidligere stillingen som daglig
leder.
Styret
Styret er NFK sitt øverste organ og har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer
og strategier innenfor rammer gitt gjennom overordnede planer og strategier ved UiS.
Styret har i 2013 avholdt 4 møter.
Styret har i 2013 aktivt jobbet og fått på plass mandat, handlingsplan og overordnet strategi
for NFK. Oppgaver i forbindelse med organisasjonsutvikling og ansettelser
(universitetslektor, stipendiat og post.doc) har hatt stort fokus i 2013.
Lokalisering
NFK er lokalisert i Kjølv Egelands hus. Første del av året disponerte NFK kontorer i første
etasje. Fra sommeren 2013 fikk NFK nye kontorer i 3.etasje i samme bygg. Den nye
lokaliseringen har gjort NFK mer synlig ovenfor forskere og fakultetsadministrasjonen.

4. Økonomi
NFK har en stabil økonomi. Budsjettrammen tildelt fra SV-fakultetet er uforandret fra
tidligere år. En viktig økonomisk oppgave for 2013 var å sette opp et budsjett for 2014 som
best mulig la til rette for en personalmessig omorganisering innad i NFK fra årsskifte
2013/2014. Det ble budsjettert inn en 80 prosent universitetslektor stilling, samt en ny 100
prosent stipendiatstilling. For å sikre NFK økonomisk handlingsrom i 2014 ble det
budsjettert med et planlagt underforbruk i 2013.
Underforbruket er blitt større en planlagt. Dette skyldes mindre aktivitet enn planlagt
grunnet permisjoner og sykemelding.
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Regnskap 2013 - 7050 Nettverk for kjønnsforskning

HITTIL I ÅR

Regnskap pr
31.12.2013

Budsjett pr
31.12.2013

Regnskap
31.12.2013
vs Budsjett

Regnskap
pr
31.12.2012

BUDSJETT
2013

REST
BUDSJETT

-1 950 000

-1 950 000

0

-1 950 000

-1 950 000

0

-2 900

0

-2 900

0

0

2 900

Egenandel til prosjekt (BOA)

0

0

0

200 000

0

0

Investeringer, aktivert *1)

0

0

0

28 617

0

0

-12 592

0

-12 592

-9 025

0

12 592

Driftsinntekter og driftkostnader
Inntekter fra KD rammetildeling
Interne overføringer - årets bevilgning

Inntekt til dekning av avskrivninger *2)
Andre inntekter

-5 000

0

-5 000

-54 500

0

5 000

-1 970 492

-1 950 000

-20 492

-1 784 908

-1 950 000

20 492

Lønnskostnader

1 404 271

1 756 688

-352 417

1 461 614

1 756 688

352 417

-Lønn

1 132 926

1 247 879

-114 953

1 316 950

1 247 879

114 953

0

0

0

0

0

0

451 895

524 468

-72 573

524 065

524 468

72 573

Sum Driftsinntekter
Lønnskostnader med mer

-Lønn til/fra prosjekt/basis
-Sosiale kostnader *3)
-Sykepenger og andre refusjoner

-206 209

-21 885

-184 324

-404 367

-21 885

184 324

-Andre ytelser

25 659

6 226

19 433

24 967

6 226

-19 433

Andre driftskostnader

76 381

244 251

-167 870

118 245

244 251

167 870

-Mindre utstyrsanskaffelser

-2 681

0

-2 681

12 461

0

2 681

-Konsulenter og andre eksterne tjenester

0

10 000

-10 000

0

10 000

10 000

-Reiser og diett

31 429

97 205

-65 776

80 820

97 205

65 776

-Andre kontorkostnader

33 735

65 000

-31 265

15 636

65 000

31 265

-Øvrige driftskostnader

13 898

72 046

-58 148

9 328

72 046

58 148

Avskrivninger

12 592

0

12 592

9 025

0

-12 592

Interne avregninger inntekter

-1 000

0

-1 000

-25 900

0

1 000

0

0

0

1 796

0

0

-42 763

-50 939

8 176

-59 250

-50 939

-8 176

Interne avregninger kostnader
Overhead inntekter
Prosjektoverskudd/underskudd annen BOA

-169 713

0

-169 713

0

0

169 713

1 279 768

1 950 000

-670 232

1 505 530

1 950 000

670 232

-690 724

0

-690 724

-279 378

0

690 724

Omfordeling av resultatet tidligere år

-288 873

0

0

0

Sum til disposisjon

-979 597

Sum Driftskostnader

Resultat
Balansekonti

Regnskap 2013, budsjettpost 12709 Tverrfaglig kjønnsforskning (programområdet)
Tildelte midler 2013
114 700,Forbruk
78 462,41
Underforbruk
36 237,59
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