Norsk Antropologisk Forening

Årsmelding 2019/20

Norsk Antropologisk Forening er en medlemsforening som arbeider for å gi et
interessant og godt fagrelatert tilbud til medlemmene. Foreningen etterstreber, og er
godt fornøyd med, å ha en heterogen medlemsmasse med hensyn til aldersfordeling og
yrkestilpasning. 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.
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INNLEDNING
Utover 2019 oppstå det en del utfordringer for NAF. Årskonferansen har hatt stadig
minkende oppslutning og NAT, tidsskriftet vårt, er nå gratis. Det nye styret har stilt seg
spørsmålet om hva er framtiden for foreningen. Styret og antropologer vi har diskutert
med sier at de ønsker en sterk forening. Siden nyåret 2020 har styret bestemt seg for å
satse i større grad på digitale tjenester både for å drifte foreningen og for å arrangere,
eller muliggjøre digital deltakelse ved arrangementer. Dette har ført til en økning
investering i digitalisering
Styret
Styret for inneværende periode har bestått av:
Leder:

Elisabeth Fosseli Olsen, KPMG (2018-2021)

Styremedlem:

Gard Ringen Høibjerg, INN (2019 - 2022)

Styremedlem:

Kenneth Bo Nielsen, UiO (2019-2022)

Styremedlem:

Kristine Fauske, Integreringstenesta, Voss Herad (2019 2022)

Styremedlem:

Sissel Egden, OsloMet (2019 - 2022)

Styremedlem:

Synnøve Bendixsen, UiB (2019-2022)

Styremedlem:

Trond Waage, UiT (2018-2021)

Redaktør, NAT:

Ada Engebrigtsen, OsloMet (2018-2021)

Redaktør, NAT:

Peter I. Crawford, UiT (2018-2021)

Kort om perioden
For 2020 var det planlagt to offentlige arrangement. Årskonferansen skulle holdes i
Bergen i september 2020 den blir utsatt til 2021 på grunn av COVID-19 epidemien. I
tillegg var det planlagt å avholde en “Apologi i praksis” mini-konferanse i april 2020 som
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ble avlyst av samme grunn. Istedenfor lagde arrangørene et videoinnslag med
debattantene som skulle delta.
Styret har brukt mye tid på diskutere visjoner for foreningens arbeid i framtiden. Styret
bestemte seg for å satse på digitale løsninger, for kommunikasjon og oversikt over/med
medlemmene. Hjemmesiden er betydelig oppgradert, oversikten over medlemmene
utbedret. Vi har også tenkt på andre typer digitale tilbud. Et av disse kan være
videostream av forelesningene på årskonferansen. Procaster av forskjellige aktuelle
temaer
I 2020 valgte styret å ansette en ny sekretær ut 2020 for å ta ansvar for administrative
oppgaver.

ØKONOMI
Økonomien fra og med starten av 2020 var er styrt av organisasjonssekretæren Magali
Courtade. Monika Gulmoen har revidere regnskapet for 2019, og anbefaler regnskapet
godkjent ved Årsmøtet.
Årsregnskap 2019/20
Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2019/20 kr 282,901.62. Til sammenligning
var egenkapital ved årsskiftet 2018/19 kr 144,193.65.

Medlemsinntektene i 2019 var på 98,277.00 mot kr 87,915.00 i 2018.

Foreningens faste inntekter fra den stabile institutt støtten er på til sammen kr
121.000,00 fra UiT, NTNU, UiB, og UiO samt medlemsinntektene.
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De samlede inntektene til foreningen utgjorde kr 219,277.00 mot totale utgifter kr
160,913.00. Regnskap for 2019 gikk dermed kr 58,364.00 i overskudd. Her ser vi bort
fra inntekter og kostnader relatert til Fagdagen.

Det overskuddet, samt den covid-19 situasjonene som umuliggjør det å gjennomføre
fysiske arrangementer gjør at styret vurderer å ikke ta i mot bidraget fra universitetene.
Budsjett for 2020
Styret foreslår budsjett for 2020 som tar i betraktning investering i digitalisering, større
sum i honorar for stor frivillig innsats, samt null kroner i reisekostnader på bakgrunn av
nasjonale reiseråd. Det blir lagt frem på Årsmøtet.
Investering
NAF har i større grad satset på digitalisering av foreningen slik at drift og overføring til
administrativ stav blir enklere i fremtiden. Det innebærer en økning til kr 17,240.00 i
digitaliseringsbudsjettet årlig. Det ble ansett som nødvendig for å legge til rette bedre
kommunikasjon med medlemmene, samt enklere regnskapsføring og lønnsutbetaling.
De nye systemene har gjort at NAF har bedre oversikt over medlemsmassen og at
innbetaling av medlemsavgift blir registrert automatisk ved bruk av KID-nummer. Det
gjør det også enklere for medlemmene å betale.
Medlemsavgift
Det å flytte til et nytt system har belyst at det har vært ikke-optimale rutiner rundt
medlemsregistrering og avregistrering. Det har vært over 150 medlemmer som
antakeligvis ikke har meldt seg ut, som heller ikke har vært opplyst i medlemslisten. Den
siste årsmeldingen opplyste til sammen 181 medlemmer, og administrasjonen har klart
å spore en del skriftlige utmeldelser fra NAF, men ender opp med totalt 359
medlemmer. Styret forventer at noen utmeldelser har kommet i ville veier og forventet
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flere vil melde at de ikke ønsker å være medlemmer når medlemsavgift blir sendt ut.
Tallene vises i tabellen under.

25.05.2019

16.05.2020

Livstidsmedlemmer

24

24

0

Ordinær (her inkluderer vi

141

276

+135

Studenter

3

35

+32

Honnør

13

24

+11

Totalt

181

359

+178

avgangs-masterstudenter)

Det er ikke forventet at akkurat dette vil skje igjen dersom medlemslisten nå føres i et
styresystem som dokumenterer når og hvorfor medlemmene melder seg ut.

I tillegg har styret lagt fram ved årsmøte et forslag om at medlemsavgift senkes fra 700
(ordinær)/ 450 (student, honnør) til 400 (ordinær) / 200 (student, honnør). Grunnen til
dette er at styret opplevde medlemsavgiften som høy i forhold til andre foreninger, og
med tanke på utgifter og aktivitetsnivået i organisasjonen de siste årene. Forslaget blir
lagt frem ved Årsmøtet.

Den nye medlemsavgiften med de nåværende medlemstallene vil gi et innskudd på
122,200.00 NOK. Det vil utgjøre litt over halvparten av det årlige økonomiske bidraget til
NAF.
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ARBEID GJENNOMFØRT
Styremøter
I løpet av første halvdel av 2020 er det avholdt 5 styremøter, og vi forventer å holde 4
til. Alle ble holdt digitalt via Skype og Google Hangouts. Agenda har blitt sendt på
forhånd som betyr at styret har hatt mulighet til å kommentere på forhånd. De fleste
fravær har vært oppmeldt på forhånd.
Stab
Styret var foruten administrativ hjelp mellom august 2019 og desember 2019. I starten
av 2020 ble det ansatt et masterstudent, Magali Courtade, med en 20% stilling ut den
31. mai 2020. Kontrakten ble fornyet til den 31. desember 2020.

Sekretæren ble rekruttert med spesielt fokus på å bidra med digitalisering av NAT, både
med hensyn til å bygge opp en mer effektiv administrasjon, samt bidra til å lage
podcast, ny hjemmeside og annen digital kommunikasjon. Styret er svært fornøyd med
sekretærens innsats og arbeid.
Digitalisering
Styret vedtok at et av hovedfokusene for 2020 skulle være å digitalisere og optimalisere
driften og administrasjonen av foreningen. NAF har tidligere operert med manuelle
medlemslister, papirarkiver, samt gratistjenester for e-post, hjemmeside-hosting, og
regnskap.

Målet med digitaliseringsløftet er å kunne operere mer kostnadseffektivt, nå flere
antropologer over hele Norge, samt muliggjøre at overlevering av styrelederverv og
sekretariatsfunksjonene kan skje på en enklere og mer smidig måte enn det som har
vært praktisert tidligere.
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Følgende verktøyene har blitt tatt i bruk.
Styreweb
Styreweb er et verktøy som forenkler og optimaliserer drift av foreningen. Den viktigste
funksjonaliteten for NAF er nok medlemsregisteret. Som beskrevet under
Økonomi>Medlemsavgift har det tidligere vært dårlige rutiner for registrering og
utmelding av medlemmer. Styreweb bidrar til at de viktige dokumentasjonene blir
ivaretatt for fremtidig drift.

Samtidig er Styreweb sentralt for fakturering av medlemskontingent ved bruk av KID.
Det vil bety av hver innbetaling blir registrert automatisk, noe som før ble gjort manuelt.

Styreweb er også verktøyet som blir brukt for å sende månedsbrev.
G Suite
G Suite ble ansett som nødvendig på flere nivåer. Den e-post-systemet som ble brukt
av NAF før var gratis og, i noe grad, utdatert. Det var vanskelig å finne e-post-tråder og
førte til store utfordringer i forbindelse med å lage mailinglister.

I tillegg hadde ikke NAF noe skytjeneste. Dokumentasjon var i papirform, noe som
gjorde det utfordrende og upraktisk å dele, samt vanskelig å arkivere. Blant annet finnes
det flere esker med dokumenter fra NAF i 6. etasje på Eilert Sundts hus.

Google-tjenestene løser mange av disse utfordringene. Gmail er et effektivt verktøy
som er bredt ansett som industristandard. I tillegg tilbyr G Suite tilgang til Google Drive,
som løser utfordringen med deling og arkivering av dokumenter.
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Facebook
NAF sitt styre var fornøyd med bruk av Facebook-siden. Dessverre skjedde det noen
utfordringer med overlevering av den siden til den nye administratoren. Facebook siden
til NAF satt igjen uten administrator, som betyr at siden er låst for oss for alltid. Styret
har klaget til Facebook og bedt om å få styre siden igjen, men det er lite sannsynlig at
de vil svare.

Styret var nødt til å bruke Facebook gruppen “Norsk Antropologisk Forening:
Fremtidens Antropologi” som verktøyet for å kommunisere med medlemmene på
sosiale medier, noe som har fungert fint.

Facebook gruppen har nå 336 medlemmer, nesten fordoblet fra starten av året.
Ny hjemmeside
Styret har jobbet for å fornye hjemmesiden slik at den er både mer brukervennlig og
lettere å redigere i fremtiden. Styret valgte Wix som host-plattform.

Hjemmesiden (www.antropologi.org) får omtrent 200 månedlige besøk siden den ble
lansert.
Fiken
Fiken er et verktøy for regnskapsføring og lønnsutbetaling. Det bidrar til å holde god
kontroll over økonomien, og sikre gode rutiner rundt utbetaling av lønn,
arbeidsgiveravgift, skatt og feriepenger.

Podcast og mini-konferanse
Vi har startet podcasten “Antro-Podden”, hvor målet er å formidle antropologi i et annet
format, på en ny måte i en digital verden. Vi har allerede hatt to episoder, der Elisabeth
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har tatt rollen som vertinne. I første episode snakket Marianne Lien om hytter og
hvordan de ble brukt til beredskap før i tiden, og hvordan dette nå ble aktuelt igjen da
hytteforbudet trådte i kraft under nedstigningen i Norge pga COVID-19. Dette var et
videointervju og episoden kan sees på Youtube. Video har hatt 72 visninger. Den lavere
bilde- og lyd-kvaliteten ble tatt med i betraktning da neste episode ble filmet.

Thorgeir Kolshus var gjest i andre episode der han og Elisabeth diskuterer beredskap i
forhold til COVID-19 på Vanuatu, samt feltarbeid i Stillehavet, mannskultur, og BLM og
akademia. Denne episoden kan både sees på Youtube eller streames på Spotify.
Videoen har 31 visninger, og podcasten har 31 streams. Bildekvaliteten var noe bedre,
men lydkvaliteten kan fortsatt forbedres. Vi jobber med dette, og alle tilbakemelding er
velkomne.

Det ble også arrangert en digital mini-konferanse om digitalisering og hjemmekontor,
som ble filmet av selve deltakere under lock-down, og klippet sammen i etterkant.
Medlemskontakt og rekruttering
Vi satser på større medlemskontakt gjennom månedsbrev, Facebook-gruppe og den
nye hjemmesiden. Vi har sendt ut 6 månedsbrev, og jobbet for å kategorisere
medlem-innlegg på Facebook gruppen, og motivere til diskusjoner og deltakelse på
forskjellige konferanser og komiteer.

Med tanke på rekruttering har NAF utarbeidet fordelene for medlemskap i større grad,
noe som styret tenker vil belyse hvorfor det er attraktiv å bli medlem.
Årskonferanse 2019
Årskonferansen 2019 ble avlyst da UiB ikke hadde kapasitet til å gjennomføre
arrangementet. Årskonferansen ble senere besluttet å bli gjennomført i Bergen i 2020.
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Fagdag 2019
Fagdagen ble arrangert av Universitetet i Oslo 22-23. august 2019. Tema for
konferansen var Framtidens antropologi.
Konferansen åpnet med festmiddag den 22. august. Den 23. august ønsket lederen i
NAF, Elisabeth Fosseli Olsen, velkommen til konferansen. Æresforleser var Thomas
Hylland Eriksen med tema Framtidens Antropologi.

Det var avholdt 6 arbeidsgrupper: 1) Elisabeth Fosseli Olsen (NAF): Innovasjon, makt
og forstyrrelser i praksis; 2) Synnøve Bendixsen og Marry-Anne Karlsen (UiB): Grenser,
velferdsstaten og irregulær migrasjon; 3) Nordisk Laboratorium (SAI, UiO): Norske hjem
etter Gullestad; 4) Bengt Anderson (AFI, OsloMet): Urbanantropologi; 5)
Byantropologene: Antropologi som verktøy i byutvikling: Innbyggerinvolvering og faglig
overførbarhet; og 6) Elisabeth L'orange Fürst (SAI, UiO) og Halvard Vike (USN):
Forskningsetikk: GPDR og deltakende observasjon.

Det kom inn 76,569.32 NOK, hvorav det bare ble brukt 36,807.00 NOK. Fagdagen gikk
da 39,762.32 NOK i overskudd. Styret bestemte at summen blir brukt til å dekke utgifter
til neste årskonferanse neste år.
Årsmøte 2019
Årsmøte ble avholdt under fagdagen.
Norsk Antropologisk Tidsskrift
Norsk antropologisk tidsskrift (NAT) redigeres av Ada Engebrigtsen (OsloMet) og Peter
I. Crawford (UiT), som ved årsskiftet 2018/2019 tok over fra de tidligere redaktører
Kjersti Larsen (KHM, UiO) og Jan Ketil Simonsen (NTNU). Kirsten Danielsen (OsloMet)
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tok samtidig over som redaktør for anmeldelser av bøker, film m.v. og fra nr. 02-19 tok
Mathilde Aarvold Bakke over som redaksjonssekretær.

Siden 2017 har NAT været åpent tilgjengelig på internett: https://www.idunn.no/nat# og
finnes ikke lengere i en trykt utgave. Det utgis efter avtale med Universitetsforlaget med
2 enkeltnumre og et dobbeltnummer pr. årgang. I 2019 utkom således 01-19 og 02-19
som vanlige enkeltnumre medens dobbeltnummeret 03/04-19 var et temanummer om
natur/kultur og menneske/dyr relasjoner. Årgang 2020 har startet med dobbeltnummeret
01/02-2020, likeledes et temanummer, om ’hjem’, med gjesteredaktørene Tuva Beyer
Broch (UiO) og Tom Bratrud (USN). 03-2020, som i skrivende stund er i slutkorrektur, er
også et temanummer, om ’etikk’, og utgis tilsvarende med to gjesteredaktører, Halvard
Vike (USN) og Elizabeth L’orange Fürst (UiO).

Årgang 2019 hadde sammenlagt 14 faglige artikler og 11 bokanmeldelser, og var det
gledelige resultat av at en tilsynelatende artikkeltørke i de tidligere år nå var slutt.
Denne tendens ser ut til at fortsette med 2020-årgangen, hvor redaksjonen hadde
tilstrekkelig med artikler allerede ved årets begynnelse. Redaksjonen har været veldig
fornøyd dels med beslutningen om at satse på minst et temanummer hvert år dels det
gode samarbeide med gjesteredaktører.

CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) har
siden 2018 bevilget støtte til utgivelsen av NAT. Universitetsforlaget, som er utgiver, har
søkt CERES om støtte for de tre neste årgangene (2021-2023) men der foreligger ingen
svar ved dead-line for denne årsmelding.

Selv om det går bra oppfordrer redaksjonen antropologer i og utenfor akademia til
fortsatt at sende inn artikler. Hovedparten av artikler utgis på norsk eller et annet
skandinavisk språk, men det er åpent for at enkelte artikler (op til 1/3 av en årgang)
utgis på engelsk, hvilket gjør det mulig for de mange dyktige utenlandske antropologer
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som jobber i Norge at få ut artikler. Redaksjonen vil også gjerne fortsatt oppfordre til at
innsende forslag til temanumre og/eller melde sig som gjesteredaktør. Avslutningsvis vil
NAT-redaksjonen gjerne takke for et upåklagelig samarbeide med Universitetsforlaget
samt for redaksjonssekretærens effektive og utrettelige innsats.

NAT-prisen 2019
NAT-prisen 2019 deles ut i regi av Norsk antropologisk tidsskrift. Komiteen består av
Trond Larsen (NTNU), Unni Wikan (UiO), og Trond Waage (UiT). Vinneren kunngjøres
ved Årsmøte 2020.
Beste artikkel 2019 fra Betwixt & Between
Den beste artikkelen fra Betwixt and Between 2019 deles ut i regi av Norsk
antropologisk forening. Kommiteen i år består av Marianne Lien (UiO) og Oddmund Toft
(OsloMet). Vinneren kunngjøres i slutten av september 2020.
Signe Howell feltarbeidsstipend
Stipendet som er på kr 20,000.00 ble utlyst på foreningens nettside. Stipendet tildeles
fremgangsrike masterstudenter som planlegger å utføre klassiske antropologiske
feltarbeid utenfor den “vestlige” verden, og er finansiert av Signe Howell. Vinneren for
2020 var Biak Tha Sung Siang Pum ved Sosialantropologisk institutt, UiO, for hennes
MA-prosjekt om demokratisering og demokratiforståelser blant unge Chin i Myanmar.

Tildelingskomiteen bestod av Tereza Kuldova (OsloMet) og Kenneth Bo Nielsen (UiO),
med Ada Engebrigtsen (OsloMet) som supplerende vurderingsinstans.
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VEIEN FREMOVER

Veien videre basers på 3 hovesatsinger: Digitalisering, dialog og deltakelse.
NAF vil fortsette satsingen på digitalisering og formidling. Vi synes dette er et fint
verktøy for å formidle antropologi til enda flere og fortsetter arbeidet med podcaster og
annet digitalt innhold. Et annet punkt vi også ønsker å fremheve er mer og større
diskusjon med dere, Norges antropologer, vi vil høre mer om den unike kunnskapen
dere sitter med og hva dere kan formidle av historier. Disse to henger sammen med det
tredje punktet som er at etter COVID-19, vil vi gjerne ha fler og større møter, dette er
noe som vi har fått tilbakemeldinger på at er ønsket fra medlemmene og vi skal jobbe
for å få til dette.
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