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1. Dagsorden godkjent uten kommentarer. 

2. Ingen kommentarer til Referatet fra årsmøtet i 2014. 

3. Orienteringssaker: 

a) Nettverksleder, Anne Granberg orienterte om søknaden om likestillingsmidler for 2016. Det 

ble antydet fra salen at vi måtte forberede oss på en dårligere økonomisk situasjon fremover 

p.g.a. HFs dårlige budsjettsituasjon. Undertegnede hadde en samtale med FoFs 

administrasjonssjef, Steinar Thunestvedt, om budsjettsituasjonen. Ifølge han var det liten 

grunn til bekymring. HF vil riktignok gå med et relativt stort underskudd i år, noe som vil få 

ringvirkninger også for neste år. Men i og med at UH-sektoren er en av budsjettvinnerne i 

siste statsbudsjett, ser det langt lysere ut for UiB sentralt og dermed også når det gjelder 

likestillingsmidler.  

Søknaden (se eget vedlegg) ble gjennomgått på møtet. I tillegg til månedlige seminarer og 

årlig konferanse, ønsker vi også å lage faglig-sosiale kvelder for våre kvinnelige filosofi-

studenter. Vi ønsker å legge opp til et møte med faglige personer. I tillegg vil vi også belyse 

filosofifagets relevans utenfor akademia. Ad Fontes ble nevnt som et godt møtested. 

Det kom forslag om å gjøre en undersøkelse for å prøve å finne ut hvorfor så mange kvin-

nelige filosofistudenter slutter i løpet av de første årene på bachelorstudiet. Et moment som 

kom frem på møtet var at kvinnelige studenter er spesielt stresset i forhold til eksamen.  

b) Konferansen 2016 blir intern. I tillegg vil det danske nettverket arrangere en konferanse 

med temaet «Grensen» (som da blir Grensen IV). 

c) Kommende seminarer som er i boks: 

Desember 2015: Gry Wester 

Januar 2016: Marianne Walderhaug 

Februar 2016: Lone Møller 

d) Årboken 2014 

Det var ikke mulig å få årboken ferdig til årets konferanse. Vi satser i stedet på å ha en 

samling for alle våre medlemmer like før jul. Da blir det både lansering av årbok samt en liten 

førjulsfest.  

 

4. Aktiviteten i 2015 

5. Bokpresentasjon: «Fortiede alternativer. Kvinner som har tenkt» av Gro Rørstadbotten og Anne 

Vedvik. Boken er et resultat av Gro Rørstadbottens og Anne Vedviks samarbeid med Berit Ås i 

http://www.uib.no/en/persons/Gry.Wester


etterkant av 2013-konferansen «Makt og hersketeknikk» hvor Ås holdt innlegget  «Kvinner som har 

tenkt. Hvor ble av tankene.» Samtlige tekster er produsert av Gro Rørstadbotten og Anne Vedvik og 

omfatter kvinner fra middelalderen og frem til vår tid. Vedlagt finner dere også poster av bokas 

forside samt e-postadresse for de som ønsker å bestille et eksemplar av boken. 

6. Diskusjonssaker 

-Nettsidene (sekretær Vigdis Kvam orienterte om og viste på skjerm hva som ligger ute på 

nettsidene våre knyttet til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier): 

http://www.uib.no/bnkf er adressen. Her legger vi ut informasjon om kommende 

arrangementer. I tillegg vil en også finne informasjon om tidligere seminarer, konferanser og 

publikasjoner (årbøkene som alle er lagt ut som pdf-filer), samt statutter, omtale av BNKF og 

referater fra årsmøter (fra og med 2012).  

-Tidspunkt og tema for konferansen 2016 

Det var ønske om å ha konferansen omtrent på samme tid som i år, evt. litt tidligere. Det 

kom også forslag om å koble sammen alumnus og bnkf. 

Det ble fremmet forslag om å ha fred som tema for konferansen hvor en bl.a. inkorporerer 

konflikthåndtering og tar opp spørsmål som: Hvordan fremme fred – hva skal til? 

Anne Granberg oppfordrer også alle medlemmene som har tanker om neste års konferanse 

til å sende henne mail om dette. Det ble også fremmet ønske om å invitere flere kvinnelige 

ansatte fra de andre norske universitetene.  

-Hjelp til publisering ble også nevnt som et mulig tiltak for å beholde flere kvinnelige 

studenter.  

-BNKF på  Twitter- og Facebook. To av våre studentmedlemmer, Kristina Miklavic og Sofie 

Lekve, foreslo å opprette både Twitterkonto og Facebookside for nettverket. De vil også 

publisere relevant stoff på sidene med jevne mellomrom (ca en gang per uke i starten og så 

vurdere etter hvert). Se: 

Facebook: Bergensnettverket for Kvinner i Filosofi 

Twitter: @bnkfilosofi 

-Nettverksbygging med norske universiteter. Interessante ting som kanskje bnkf kan prøve å 

finne ut litt mer av er: Hva er fokus på ulike steder (både filosofifaget generelt men også hva 

de kvinnelige filosofene ved våre universiteter bedriver)? Verdibørsen på NRK radio kan være 

et interessant sted for å finne ut noe om hvilke tema kvinnelige filosofer har vært med på å 

diskutere.  

 

Vigdis Kvam     Anne Granberg 

sekretær bnkf      leder bnkf 
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