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Innledning 

 

Norsk Antropologisk Forening er en medlemsforening som arbeider for å gi et interessant og 

godt fagrelatert tilbud til samtlige medlemmer. Foreningen etterstreber, og er godt fornøyd med 

å ha en heterogen medlemsmasse med hensyn til aldersfordeling og yrkestilpassinger. Dette 

innebærer noen utfordringer i arbeidet med å gjøre tilbudene relevante for flest mulig 

medlemmer. Gjennom kjerneaktivitetene Norsk Antropologisk Tidsskrift og Årskonferansen er 

målet å skape en arena for faglig utveksling og påfyll for antropologer uansett deres 

virkeområde. Foreningen skal også bidra til vedlikehold og utvikling av antropologisk fagspråk 

på norsk.Styret har inneværende periode bestått av:  

 

Harald Beyer Broch Leder 

Siri Lange Nestleder 

Mona Paulsrud Økonomiansvarlig 

Ståle Knudsen Styremedlem 

Trond Berge Styremedlem 

Bjørn Arntsen Styremedlem 

Kari Telle  Redaktør NAT 

Annelin Eriksen Redaktør NAT 

 

Stipendiatgruppen har ikke stilt med noen representant til styret inneværende periode. Under 

årsmøtet 2013 var ingen av styremedlemmene på valg og det var dermed ingen endringer i 

styrets sammensetning perioden 2013/2014. I tillegg har foreningen to 

organisasjonssekretærer: Elise Christensen og Clea D. Johnson. Clea D. Johnsen startet sitt arbeid 

for foreningen oktober 2013. (Samme stillingsprosent beholdt, se eget avsnitt under.) 

  

Årskonferansen 2013 ble arrangert i Tromsø 3-5 mai og må beskrives som vellykket i kraft av 

interessante arbeidsgrupper, spennende filmvisning og NAT debatt med fire innledere om ANT. 

(Se eget avsnitt under.) 

 

Norsk Antropologisk Tidsskrift, som har 25års jubileum i 2014, redigeres av Annelin Eriksen og 

Kari Telle. Alt er i rute og tidsskriftet presenterte fire nummer 2013 hvorav et fyldig 

dobbeltnummer (3/4) med Eldar Braaten som gjesteredaktør. 
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Vi ser et potensiale i foreningens nettsider, som har blitt gradvis bedre og mer omfattende. Her 

håper vi etter hvert å nå flere medlemmer i et forum som må utvikles og finne sin form i 

samarbeid med flest mulig av medlemmene. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe med særlig 

fokus på dette.  

 

Styret ser behovet for aktiviteter som Antronettkonferansen eller andre opplegg rettet mot 

spesielle grupper av medlemmer. Foreningens økonomi er så presset at vi ikke har funnet det 

tilrådelig å sponse eller finansiere hverken slike eller nye tiltak i inneværende periode. 

 

Økonomi 

Økonomien er styrt etter rutinebeskrivelse og årshjul utarbeidet av (tidligere) økonomikomité i 

2012.  Regnskapet er ført etter oppsett utarbeidet i 2011/2012.1 Benedicte Brøgger gikk av som 

revisor ved årsmøtet. Harald Aspen fra NTNU ble valgt som ny revisor.  

 

Det ble ikke søkt om momsfritak i 2013 for momsutgifter i 2012 – og foreningen fikk dermed 

ikke kompensasjon for momsutgifter 2012.2 Det må i 2014 søkes om fritak for 2013. Innvilges 

dette vil det ha betydelig innvirkning på foreningens utgifter til honorar organisasjonssekretær. 

Fakturering og utbetalinger er ellers utført i henhold til rutiner/årshjul.  

 

Den økonomiske situasjonen er slik at styret ser det nødvendig å se etter muligheter for økte 

inntekter, og foreta driftsendringer som kan gi kutt i utgiftene. Uten et slikt grep er ikke 

foreningens økonomi bærekraftig på sikt. Dette er arbeidet er startet i inneværende periode 

med presentasjon av balansert budsjett 2015 (se eget avsnitt), etablering av arbeidsgruppe med 

fokus på rekruttering og foreningens arbeid fremover samt forberedelse av eget saksdokument 

fra styrets økonomiansvarlig. Styret anser det som helt sentralt at dette arbeidet er i fokus også i 

kommende periode.  

 

Årsregnskapet. Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2013/2014 kr 194 857,52 (se 

balanseregnskap 2013). Til sammenligning var egenkapitalen ved årskiftet 2012/2013 kr 

221 609.  

 

                                                        
1Økonomikomiteen bestod av Revisor Benedicte Brøgger, økonomiansvarlig Mona Paulsrud og org.sek. Elise 
Christensen.Den avsluttet i 2013 sitt arbeid med økonomirutinene -det foreligger rutinebeskrivelse og årshjul og 
dette følges nå opp av økonomiansvarlig i styret og revisor. Økonomikonsulent Erik Handelsby bistod foreningen med 
mal for regnskapsoppsett. 
2Momsutgiftene 2012 omfatter kun 3 måneder og utgjør kr. 6264. For et fullt regnskapsår, er momsutgiftene betydelig 
høyere, 25% av honorar til org.sek., og utgjorde kr. 22595,- i 2013. 
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Medlemsinntektene i 2013 var på kr 95 750, mot kr 98 690. November 2013 var det registrert 

420 medlemmer – en merkbar nedgang fra 2012 med 477 medlemmer ved årsskiftet. Sett 

sammen med den økonomiske situasjonen understreker dette foreningens behov for å sikre 

medlemsmassen og jobbe for rekruttering. Foreningens faste inntekter er instituttstøtten på til 

sammen kr 120 000 (fra UiT,  NTNU, UiB og UiO), samt medlemsinntekter avregnet mot 

medlemslistene. De samlede inntektene til foreningen utgjør da 215 750. De totale utgiftene 

243 501,35. Regnskap 2013 går dermed 26 470,35 i underskudd. Dette er en del mindre enn det 

budsjetterte underskuddet på kr 54 735. Selv om dette er et negativt resultat har altså 

foreningen lyktes med å kutte utgiftene og dermed unngå ytterlige forbruk av foreningens 

egenkapital. Med utgangspunkt i dette fastslår styret at økonomien fortsatt er skjør, med behov 

for økte inntekter, men også at det er mulig å gå for balansert budsjett i 2015. Dette kan ses som 

en positiv utvikling, sammenlignet med de foregående årene.  

 

Budsjett 2014. Budsjett 2014 vil legges frem for årsmøtet mai 2014. Styret foreslår budsjett 

som i stor grad bygger på budsjett 2013. Det kuttes i disposisjonsmidler til NAT og i utgifter til 

faghistorieprosjektet, og ender dermed opp med estimert underskudd på kr 34 085,00. Styret 

viderefører avgjørelsen om å ikke budsjettere med innvilget momsfritak, og en evt. innvilgning 

vil slå positivt ut først i 2015. Utover dette ser ikke styret det mulig å kutte ytterligere i 

underskuddet inneværende år.  

 

Styret tar sikte på å videreføre mål om balansert budsjett, med fremlegg av budsjett 2015 (se 

budsjett 2015). Kuttene som da gjøres er til dels alvorlige for foreningens drift – de innebærer 

kutt i reisekostnader/møtevirksomhet, honorar til organisasjonssekretær og 

faghistorieprosjektet. Styret vil derfor se på muligheter for inntektsøkning i neste periode.  

 

Arbeid gjennomført 

Styremøter. I inneværende periode er det avholdt tre styremøter: et ved UiO og to via 

telefonkonferanse. Telefonmøtene ble innført på prøve av to årsaker: 1) i håp om at flere 

styremedlemmer kunne delta og 2) viktigst – for å kutte i reiseutgiftene.  Det må foretas en 

evaluering av telefonmøtene. Det har vært noen problemer som nok først og fremst skyldes 

mangelfull tilgang til gode teknologiske løsninger, og teknologisk bistand, i Oslo. Det er fortsatt 

vanskelig å få fulltallig fremmøte, men styret har alltid vært beslutningsdyktig og møtene 

nyttige. Det synes å være enighet om at det er viktig og ønskelig med minst et møte der 

styremedlemmene møtes fysisk. Fortrinnsvis høstmøtet når nye styrer konstitueres. E-post 

supplerer styremøtene når det dukker opp hastesaker eller oppfølging av ideer, som 
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fremkommer på møtene. Det har vært jevnlig kontakt mellom sekretær(er) og styrets leder, 

samt økonomiansvarlig (se også avsnitt om arbeidsgruppen). 

 

Rekruttering og medlemskontakt. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobber konkret med 

foreningens arbeid og strategi for rekruttering –særlig med tanke på å utvikle og styrke 

medlemsmasse, men også for sikring av foreningens økonomi. Gruppen har blant annet revidert 

en folder for økt synlighet og rekruttering av nye medlemmer og spørreundersøkelse er 

planlagt. Gruppen har hatt tre møter inneværende periode. Se også eget notat til årsmøtet 2014 

– Foreningens økonomi og strategi framover v/Mona Paulsrud. 

 

Arbeidet med å forbedre medlemskontakten er videreført i inneværende periode og det er vårt 

inntrykk at kontakten mellom styret og medlemmene er bedret. Det sendes jevnlig ”nyhetsbrev” 

og informasjon til medlemmene på e-post. Styret blir sporadisk kontaktet av medlemmer (og 

andre) via e-post og kontaktskjema på nettsiden. Det er en nedgang i klager fra medlemmer som 

ikke får tidsskriftet eller ikke blir støket fra listene når de ønsker det. 

 

World Council for Anthropological Associations.NAF er medlem i WCAA og informasjon 

herifra videreformidles til NAFs medlemmer via våre nettsider. I.h.t styrevedtak betaler NAF en 

liten medlemsstøtte, 200USD pr. år. NAF har ikke deltatt på WCAA ”biannualmeetings” grunnet 

foreningens økonomiske situasjon. Styret anser allikevel medlemskapet i WCAA som interessant 

og nyttig, og ser dets fremtidige potensiale.) 

 

Organisasjonssekretær. Stillingen som organisasjonssekretær ble delt høsten 2013. Dette 

skjedde etter ønske fra sekretæren pga. krevende oppgaver i hennes ordinære arbeidssituasjon. 

Clea Johnsen virket i 10% stilling gjennom semesteret, hun hadde blant annet ansvar for 

oppfølging av faghistorieprosjektet. Organisasjonssekretærstillingen har hele tiden vært på 30% 

(20% + 10%). 

 

Nettsidene. Det har vært et kontinuerlig arbeid med fornying og økt aktivitet på nettsidene. 

Faste spalter som antropologportrettet og nye bøker er videreført. Videre formidles ledige 

stillinger, nyheter fra WCAA, stipender, kåringer og relevante arrangementer. I tillegg er ny 

spalte, bilder fra felt, oppstartet og godt i gang. Det er utviklet en høyere aktivitet på distribusjon 

av informasjons og foreningen har det siste året blitt kontaktet av antropologer med innspill og 

tips til nettsidene. Allikevel ser vi arbeidet påvirkes av begrensninger i tid og ressurser. 

Nettsidene er sentrale i promotering av foreningen utad, for å stimulere til økt rekruttering og i 

arbeidet med å gjøre foreningen mest mulig relevant og tilgjengelig for medlemmer, 
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interessenter og potensielle mye medlemmer. Nåværende styre mener potensialet her fortsatt 

er stort og at det bør være et fokus på dette også fremover.  

It-konsulent Sverre Reiten står stadig ansvarlig for det tekniske ved nettsiden og er tilgjengelig 

for support og fremtidig videreutvikling av nettsiden.  

 

Faghistorieprosjektet. Arbeidet med faghistorieprosjektet går videre med svært sakte fart. 

Ingen nye intervjuer er foretatt i 2013.  Det er ønskelig å ta opp arbeidet med intervjuer i neste 

periode. Med hensyn til økonomien var det også planlagt å holde transkribering på et lavt nivå. 

Allikevel så vi det som nødvendig å ferdigstille materialet foreningen sitter på pr. nå, inkludert 

påbegynt transkribering av intervju med Cato Wadel. Dette er fullført. Intervju med Per 

Mathiesen er også transkribert.  

Intervju med Kari Siverts i Bergen ble publisert i NAT Nr.1, Vol.24, 2013. Et redigert intervju 

Tord Larsen hadde med Johs Falkenberg ble publisert i Antropolognytt nr. 1, årgang 3, 1981.Det 

er nå publisert i full lengde på foreningens nettsider.Det har vært diskutert i styret hvordan man 

skal bruke intervjuene og hvordan man eventuelt skal prioritere nye intervjuer/hvem som skal, 

intervjues. Den videre gangen i faghistorieprosjektet må avklares i styret i perioden 2014 – 

2015. 

 

Norsk Antropologisk Tidsskrift. Norsk Antropologisk Tidsskrift redigeres av Annelin Eriksen 

(UiB) og Kari Telle (CMI). Ørnulf Gulbrandsen (UiB) er redaktør for bokanmeldelser. NAT kom ut 

med 4 nummer i 2013, hvorav nr. 3-4 var et temanummer om Norsk Fortid med Eldar Bråten 

(UiB) som gjesteredaktør. I tillegg til artikler, har årgangen inkludert en lengre artikkel i spalten 

‘visjoner og strømninger’, et faghistorieintervju, samt flere debattinnlegg. Hele 16 bøker er blitt 

anmeldt i denne årgangen, men bokredaktøren erfarer at det er blitt tyngre å få anmeldere til å 

stille opp. Vi vurderer å utvide lengden på bokanmeldelser og vil trolig ha noe færre anmeldelser 

i 2014 årgangen. Redaksjonen mottok i 2013 21 artikkelutkast, av disse ble 8 manuskripter 

avvist. Generelt erfarer redaksjonen at tilgangen på artikler er relativt lav, mens responsen på 

invitasjoner til fagmiljøene om å bidra med temanummer har vært god.   

  
Årskonferansen 2013. Årskonferansen 2013 ble arrangert av antropologmiljøet ved 

Universitetet i Tromsø. Konferansen fant sted på Rica Ishavshotell fra 3. til 5. mai og samlet ca. 

90 deltagere.Temaet for konferansen var Representasjon. Årets æresforelesning var ved Ottar 

Brox. Han foreleste over Representasjoner av det nordnorske. Faye Ginsburg, Liv Haram og Knut 

Christian Myhre holdt plenumsforelesninger. Det var lagt opp til et rikt program, i tillegg til 

forelesningene var det 9 arbeidsgrupper, to filmfremvisningerog NAT-debatt. 
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Redaktørene av Norsk Antropologisk Tidsskrift hadde regien på historiens første NAT-debatt, 

heretter ment som et fast innslag på Årskonferansene under samletittelen: Nøkkeldebatter i 

Antropologisk Teori. Første emne til diskusjon var ANTs posisjon i antropologi. Debatten var 

godt besøkt og ble etterfulgt av en åpen debatt og til slutt - avstemming  

Det kom flere tilbakemeldinger både under og etter konferansen. De aller fleste uttrykte at de 

var godt fornøyde og roste arrangørene for arrangementet, og rammen rundt det – Tromsø, vår, 

blå himmel, snø og sol! Allikevel var det flere som mente programmet ble vel tett slik at det var 

vanskelig å få med seg aktiviteter utover egen arbeidsgruppe. Det var også flere som mente det 

var for mange engelskspråklige aktiviteter under denne NAF-konferansen. Disse kommentarene 

ble sendt til Bergen med tanke på neste konferanse.  

 

Fagpolitikk. En høyaktuell og fagpolitisk viktig sak kom opp under årsmøtet i Tromsø.  Etter 

omfattende diskusjon vedtok årsmøtet enstemmig å oversende følgende uttalelse til: Fakultet 

for Humaniora, Samfunnsfag og Lærerutdanning, Universitetet i Tromsø; v. Dekan P. Nafstad. 

«Norsk Antropologisk Forening ber Universitetet i Tromsø om både å videreføre og styrke det 

internasjonale masterprogram Visuelle Kulturstudier for det 21. århundre og ber om at det 

opprettes en nasjonal komité som skal utforme en organisatorisk og ressursmessig modell for 

faget.»Forslaget ble fremsatt av Professor Thomas Hylland Eriksen, UiO; Professor Ida Hydle, 

NOVA; 1. amanuensis Frode Storås, UiB;1. amanuensis Jan K. Simonsen, NTNU. 

 

Signe L. Howells feltarbeidsstipend. Stipendet som er på kr 20 000,- ble utlyst på foreningens 

nettside senhøstes 2013. Stipendet tildeles fremgangsrike masterstudenter som planlegger å 

utføre klassiske antropologiske feltarbeid utenfor den «vestlige» verden. Det var fem søkere om 

stipendet for 2014, de kom fra universitetene i Bergen og Oslo. Årets vinner ble Miriam Ladstein 

fra Universitetet i Bergen, med prosjektet: WAYSOFKNOWING. Environmental Knowledge and 

ClimateChange in Rural Pacific Education. TildelingskomiteenbestodavIngjerdHoem, Harald 

Beyer Brochog Signe Howell. 

 

Betwixt&Between. Årlig kåres ”årets artikkel” i masterstudentenes årbok Betwixt&Between – 

tildelingskomité nedsatt av styret i NAF. For 2013 ble vinneren Ragnhild Freng Dale med 

artikkelen Tydelig utydelighet: Prosess og kroppsteknikk i fysisk teater. Årets komité bestod av 

Trond Berge (NTNU), Bjørn Arntsen (UiT) og Elise Christensen (org.sek. NAF). (Innstillingen kan 

leses på antropologi.org.) 

 

NAT – Prisen 2013. Redaksjonen  i Norsk Antropologisk forening kåret årets tidsskriftartikkel 

2013. Utmerkelsen går, til Mikkel Rytter med artikkelenBønner og burgere. Forbudte fristelser 
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under itikaf blant sufi-brødre i Pakistan". Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24(1):26-

38.(Innstillingen kan leses på antropologi.org.) 

 

Veien fremover 

1) Økonomi: Arbeidet med å iverksette strategier for å styrke foreningens økonomi 

fortsetter. Søknad om momsfritak effektueres, kontingenter foreslås justert, 

konferanseavgift for ikke medlemmer økes radikalt. 

2) Rekruttering: NAFs rekruttering bør og kan bli bedre. Nettsidene er et tiltak i så måte, 

direkte kontakt og anbefaling av foreningen fra vitenskapelig ansatte til studenter er noe 

alle som også er medlemmer kan bidra med. Når foreningen mister mange medlemmer 

og ikke klarer å fange opp flere antropologer som har sitt virke utenfor universitets, 

høyskole og senter sektorene må det skyldes at de ikke ser medlemskapet som personlig 

relevant eller nyttig. Det er en utfordring styret må ta seriøst. Se også eget notat, NAFs 

økonomi og strategi framover v/ Mons Paulsrud.  

3) NAFs synlighet utad (se også #2): Fortsatt arbeid med nettsidene for å gjøre dem til en 

interessant møteplass for medlemmer. Her kan både aktuelle tema diskuteres/belyses 

og sidene være en kilde for nyhetsoppdatering. 

4) NAT: For å drive et godt og engasjerende tidsskrift er det nødvendig å ha en jevn 

tilstrømming av artikler. I denne forbindelse er det interessant at redaksjonen nå mottar 

flere bidrag fra antropologer i Danmark og Sverige, som synes å anse NAT som en 

attraktiv publiseringskanal. Redaktørene har åpnet for å publisere enkelte artikler på 

svensk og dansk, og oppfordrer foreningen og fagmiljøene til å diskutere ‘hva vil vi med 

NAT? ’. Kan utviklingen av et skandinavisk antropologisk tidsskrift bidra til økt 

interessen for å publisere antropologiske tekster på norsk? Vi mener at tiden er moden 

for en diskusjon om NATs format og fremtid, en diskusjon som presser seg fram grunnet 

at NFR har varslet en omlegging til Open Access publisering innen 2017.  

5) Det må arbeides med hvordan en eventuell overgang til «openaccess» for NAT kommer 

til å påvirke tidsskriftet og foreningen (synlighet – økonomi mm) 

6) Fastsette/gjenopprette foreningens og årskonferansens språkpolitikk. 

7) Årsmøte-karusellen går videre til Trondheim. 

 

 


