
Referat fra årsmøtet i Bergensnettverket for kvinner i filosofi 

(bnkf) 2014 
 

1) Dagsorden (vedlagt innkallingen) godkjent uten kommentarer.  

2) Ingen kommentarer til referatet fra årsmøtet i 2013 (vedlagt innkallingen). 

3) Orienteringssaker: 

Kristin startet med en gjennomgang av årets aktiviteter i bnkf:  

28. februar og 1. mars ble konferansen «Filosofi og Grensen» avholdt i København. Dette var en 

felles konferanse med det danske nettverket Netværk for Kvinder i Filosofi. Fra bnkf holdt følgende 

innlegg: 

Anne Granberg: «Categories or modes of disclosure? An attempt at clarifying the meaning of some of 

Hannah Arendt’s basic distinctions», Ragnhild Hogstad Jordahl:  «The possible and the actual - the 

relationship between thinking about possibilities and causing actual change.» og Rebecka 

Ahvenniemi: «Språk, stemme og kropp. Om språkfilosofi, vokalmusikk, og hva som kan skje i møtet 

mellom dem.»  

Nettverkets etter hvert veletablerte seminarrekker har i år hatt følgende innlegg: 

Torsdag 20. februar: 

Ester Camilla Blikstad: "Ubevisste følelser og affektiv nevrovitenskap" 

Torsdag 27. mars:  

Marita Helleland Ådnanes: "Kva er materie, og kva har spørsmål om materie å seia for feministisk 

tenking?" 

Onsdag 23. april:  

Ragnhild  H. Jordahl: "Kontrafaktiske refleksjoner: Om koblingen mellom deliberasjon, handling og 

metafysisk mulighet."   

Torsdag 11. september: 

Ane Faugstad Aarø: "Ideer om selvet, emosjoner og kropp i fransk filosofi fra 1600-tallet." 

Årets siste seminarinnlegg vil bli avholdt torsdag 20. november: 

Deirdre Catherine P. Smith: "Språklighet - en betingelse for positiv frihet?" 

Deretter gikk Kristin gjennom nettverkets søknad for 2015 om støtte til likestillingstiltak for bedre 

kjønnsbalanse i fagmiljøene. Planlagte aktiviteter og budsjett for disse er som følger: 

Planlagte aktiviteter i 2015: 

 Årlig konferanse, denne gang med fokus på Hannah Arendt: I 2015 er det 40 år siden Arendts 

død. Arendt har siden 1990-tallet hatt en langsom renessanse både som filosof og politisk 

teoretiker. Hennes tenkning går på tvers av velkjente opposisjoner som kommunitarisme 

/liberalisme, moderne/postmoderne og høyre/venstre, og hennes begreper om "det 
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politiske," demokrati, frihet, menneskeretter og moderniseringsprosesser har i de senere år 

blitt gjenstand for stadig økende interesse og produktive nylesninger. Hun er m.a.o. en filosof 

hvis virkningshistorie er i ferd med å etableres for alvor. Det finnes et miljø av Arendt-

interesserte i bl.a. Sverige og Finland, og vi satser på internasjonal deltagelse.  

 

 Videreføring av samarbeidet med det danske nettverket: Her planlegger vi en samling med 

representanter for det danske "Nætverk for kvinner i de filosofiske fag", der samarbeidet fra 

2013 og 2014 videreføres. Vi vil også søke kontakt med og invitere kvinnelige ansatte ved 

andre norske filosofiinstituttene, og eventuelt også fra andre nordiske land. Hensikten er å 

arbeide for å styrke faglige relasjoner og nettverket mellom kvinner innen filosofi både 

nasjonalt og i Norden. 

 

  Midler for å utarbeide søknad:  

Som et direkte tiltak for å bedre rekrutteringen av kvinner til FoF ønsker vi å utlyse et stipend 

for å utarbeide PhD-søknad, slik vi også har gjort i 2014.  

 

 Månedlige nettverksseminarer:  

Disse seminarene danner selve kjernen i nettverkets kontinuerlige virksomhet og drives med 

minimale utgifter (servering av kaffe/mineralvann + en ørliten erkjentlighet til 

foredragsholderen).  

 

 Publisering:  

I 2015 ønsker vi å publisere seminarinnleggene fra 2014. 

Budsjett for 2015 

Konferanse 

Reise og opphold for deltagere:   kr.  60 000 

Konferansemiddag og lunsjer 2 dager:   kr.  20 000 

Midler for å utarbeide ph.d-søknad:   kr.  60 000 

Samarbeid med det danske nettverket:   kr.  40 000 

Publisering 

Publiseringsutgifter, 1 nummer, 50 eks.  kr.  10 000 

Drift og oversettelsesarbeid av nettsidene  kr.   5 000 

Diverse (bl.a. jfr. seminarene)    kr.   5 000 

Frikjøp av leder til nettverksledelse,  

administrasjon samt annet vitenskapelig arbeid 

10 % førsteamanuensisstilling:    kr.  70 000 

Halvpart av professor II-stilling (Biletzki)  kr. 100 000 

Sekretærarbeid samt andre administrative oppgaver 

5 % av førstekonsulentstilling    kr.  30 000 



Til sammen:      kr. 400 000  

Humanistisk fakultet/Institutt for filosofi og førstesemesterstudier stiller med halvparten av dette 

beløpet via ulike lønnsbudsjetter, jf. de tre siste oppføringene i budsjettet over. 

Vi søker dermed om:     kr. 200 000 

 

4) Valg av ny leder for nettverket. 

Nettverkets nåværende nestleder, Anne Granberg, ble valgt som ny leder ved akklamasjon. Anne 

velger selv om hun vil ha med seg en nestleder og hvem dette eventuelt blir. 

 

5) Diskusjonssaker 

Nettsidene: Når det gjelder omtale av konferansene våre, ble det foreslått å publisere det som sies 

om konferansen i aktuell årbok under menypunktet «Konferanser». I tillegg er det ønskelig at 

programmet for aktuell konferanse, evt. med ‘abstracts’ (der det foreligger), blir lagt ut. 

Det ble lagt vekt på at hovedtyngden av aktivitet i regi av bnkf bør dokumenteres på nettsidene. 

Lenker til samarbeidspartnere som nettverket har (og evt. får) kan legges inn etter behov. 

Tanken om å ha en interaktiv side for nettverkets medlemmer ble nevnt. Dette hadde vi når våre 

nettsider var knyttet til Origo-plattformen, men denne ble aldri brukt, noe som var bakgrunnen til at 

nettverket i fjor mente det var helt greit å opprette nye nettsider knyttet til FoF (Institutt for filosofi 

og førstesemesterstudier). Der har nettverket nå et eget område (http://www.uib.no/bnkf), noe som 

gir tilsvarende muligheter som vi hadde på Origo-plattformen (bl.a. har vi 5 ulike menyfaner å legge 

ting ut under og vi har en egen kalender knyttet til området vårt). Vi har derimot ingen mulighet for 

en intern interaktiv side.  

Det kom imidlertid forslag om å bruke Facebook-plattformen til å opprette en egen lukket 

gruppeside for nettverket som de som ønsker (og som har en konto på Facebook) kan bruke. Denne 

vil bli opprettet like over høstferien. 

Tidspunkt for konferansen i 2015: Kristin redegjorde hvorfor vi vanskelig kan planlegge neste års 

konferanse, i hvert fall ikke i detalj, før vi vet om vi får midler fra UiBs likestillingspott (gjennom 

skissert søknad). Når dette blir avgjort er fortsatt litt uklart. Det eneste FoFs administrasjonssjef kan 

si om saken er at en avgjørelse vil skje i løpet av 2014. Uten midler fra likestillingspotten, har 

nettverket ikke penger til å finansiere en slik konferanse.  

Det ble også fremmet forslag om å begynne kommende konferanser litt seinere fredagen og heller 

holde på hele lørdagen. Dette fordi flere av medlemmene som er i jobb, ikke har anledning til å ta seg 

fri en hel fredag. Dette ble tatt til etterretning og vil bli tatt hensyn til når vi planlegger konferanser i 

årene som kommer. 
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