
Referat fra Bergensnettverket for kvinner i filosofis årsmøte 

30. november, 2013 
 

Orienteringssaker 
1) Samarbeid med Nætverk for kvinder i de filosofiske fag 

Vi fortsetter samarbeidet med det danske nettverket Netværk for kvinder i de filosofiske fag 

om prosjektet «Filosofien og grænsen». Så langt er det planlagt en konferanse i København i 

tidsrommet februar/mars. Deltakere på denne er de som var med på konferansen «Filosofien 

og grænsen» som ble arrangert her i Bergen 5. og 6. desember 2012. I tillegg er våre 

kvinnelige PhD-er invitert. Det danske nettverket har inne en egen søknad om penger, men 

det er mulig at vårt nettverk også kan være med og dekke deler av utgiftene dersom dette 

blir nødvendig.  

 

2) Søknad om støtte & økonomi 2014: 

Søknaden ble sendt som vedlegg til e-post sammen med andre sakspapirer til årsmøtet 22. 

november.  (Kristin Sampson sendte ut disse til alle medlemmene i nettverket.) 

 

3) Utlysning av midler 2014 

På konferansen ble det særlig orientert om at vi kommer til å utlyse et stipend for å 

utarbeide en phd-søknad. Stipendet på 40 000,- vil gi omtrent en månedslønn (stipendet 

dekker også diverse lønns-/personalkostnader).  

 

4) De som skal ha innlegg på seminarrekken til våren 2014 

Ester Camilla Blikstad 

Ragnhild H. Jordahl 

Marita Helleland Ådnanes 

 

5) Konferanse (ble overført til diskusjonssaker) 

 

Diskusjonssaker  
1. Nettsidene 

Det var ingen protester mot forslaget å legge ned eksisterende nettsider på origo-

plattformen (http://bnkf.origo.no/) og heller satse på å oppgradere nettsidene som er 

knyttet til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Det at vi får et eget område på lik 

linje med forskergruppene (til forskjell frå info-sider som vi per i dag har knyttet til 

instituttet), gjør at vi får omtrent samme muligheter som det vi har hatt på origo-sidene. 

Eneste forskjell er at vi ikke vil ha mulighet for å opprette et internt forum. Et slikt forum 

hadde vi på origo-sidene, men i og med at det aldri ble brukt, er det liten sannsynlighet for at 

behovet er til stede. For kommunikasjon med andre nettverksmedlemmer, kan en bruke 

fellesmailadressen: bnkf@fof.uib.no  

 

http://bnkf.origo.no/
mailto:bnkf@fof.uib.no


2. Tidspunkt for seminarene 2014 

«Til lags åt alle kan ingen gjera….»  skrev Ivar Aasen i et dikt og det gjelder også i denne 

saken. Etter å ha diskutert ulike tidspunkter tidligere på dagen/kvelden, var det klar enighet 

om at vi beholder de tidene vi har, nemlig 18:15-20:00. 

 

3. Tidspunkt og tema for konferansen 2014 

Her var det spørsmål om både når på året og i hvilken form. Kristin presenterte tre ulike 

muligheter. 

a. I forbindelse med konferansen Filosofien og Grænsen II som skal arrangeres i 

København. I så tilfelle ville det være snakk om å dekke hele reisen for de som skal 

holde innlegg på konferansen og evt. dekke deler av utgiftene for de som ønsker å 

være med men ikke skal holde innlegg. 

 

b. Samme opplegg som på tidligere konferanser. 

 

c. Invitere alle kvinnelige studenter på filosofi. For å finansiere dette, er det ønskelig å 

bare bruke innledere fra vårt eget miljø og ikke invitere folk utenfra for å redusere 

kostnader knyttet til de foredragsholdere. 

Etter en del diskusjon, ble det enighet om å gå for alternativ c. Dvs. at det er ønske om å 

bruke ressurser på å få med flere deltakere på konferansen. I og med at instituttet må stille 

med tilsvarende midler som det nettverket får fra likestillingspoten, vil dette også være et 

moment som gir instituttet større grunn til å bidra.  

Det ble ikke tatt noe endelig standpunkt til når konferansen skal avholdes. Også på det 

punktet er det ulike ønsker blant medlemmene. Uansett må vi avvente svar på søknad om 

midler før vi kan ta stilling til dette. 

4. Eventuelt 

a. Kristin orienterte om prosjektet Kvinner i filosofi som hun og Ole Koksvik har initiert 

her på instituttet og hvor både ansatte og studenter er invitert til å delta. Prosjektet 

setter fokus på den lave kvinneandelen i filosofi og ønsker å jobbe frem gode 

strategier for å øke denne.  

 

b. Gro Jørstad Nilsen orinterte om prosjektet Filosofiskolen som Rolf Enger er ansvarlig 

for og som sorterer under Frivilligheten i Solheimsviken bydel. Enger er interessert i 

flere rene filosofi-arrangement og i den forbindelse er det han ønsker å samarbeide 

med nettverket vårt. Deltakerne på årsmøtet var positive til å være med på noe slikt 

som også gir oss mulighet til både å spre filosofifaget som sådan ut til «folket» og da 

særlig formidlet via kvinnelige filosofer. 

 

 

 

 


