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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 

Ragnhild Elise Johansen   Nestleder 

Jon Henrik Z Remme UiO Økonomiansvarlig 

Anh Nga Longva UiB Styremedlem 

Martin Thomassen NTNU Styremedlem 

Eirik Bischoff Anfinsen PhD Styremedlem 

Bjørn Arntsen UiT Styremedlem 

Brit Helland-Pedersen   Styremedlem 

Kari Telle  Redaktør NAT 

Annelin Eriksen Redaktør NAT 

 

Styrets sammensetning er endret fra sist år. Da Harald B Broch ble emeritus ble Jon Henrik 

Ziegler Remme valgt inn som representant fra Sai, UiO. Stipendiater, instituttsektor og 

næringsliv er representert med hver sin kandidat. Organisasjonssekretær Elise Christensen sa 

opp sitt engasjement i mai. Anne-Katrine B. Norbye tok over organisasjonssekretær ansvaret fra 

1 august 2014 og med fast engasjement i 25 % stilling fra 01.01.2015.  

  

Årskonferansen 2014 ble arrangert i Bergen 2-4 mai med tema Ulikhetens natur. Arrangørene 

gjorde en strålende innsats med spennende forelesninger, varierte arbeidsgrupper, NAT-debatt 

og pubsesjon. NAFs årsmøte var også inkludert.  

 



Årsmelding 2014 / 15  
 

3 
 

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

og Kari Telle. Tidsskriftet presenterte fire nummer 2014 hvorav et fyldig dobbeltnummer (3/4) 

med Odd Are Berkaak og Anne-Katrine B Norbye som gjesteredaktører. 

 

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 gledelig at flere benytter siden til å formidle 

ulike aktiviteter og stillinger.  

 

Styret ser behov for aktiviteter som Antronett-konferansen og eventuelt 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 eller neste 

periode.  

 

Økonomi 

Økonomien var med den forrige org.sekretæren styrt etter rutinebeskrivelse og årshjul 

utarbeidet av en økonomikomité i 2012.  Regnskapet var ført etter oppsett utarbeidet i 

2011/2012.  På grunn av manglende innmelding i Brønnøysundregisteret og registrering i 

Frivillighetsregisteret fikk NAF ikke refundert moms innbetalt i forbindelse med lønn til forrige 

org.sekretær i 2013 (det ble heller ikke søkt om fritak i 2012 – se årsberetning for 2013/2014). 

Utelatelsen er sterkt beklagelig da NAF trenger pengene. Dette er nå rettet opp, slik at det er 

mulig å få refundert ca. 20.000 i moms for 2014.  

Det var kjøpt inn et nytt regnskapsprogram Alfareg rett før Norbye overtok som 

organisasjonssekretær. Dette systemet kan ikke brukes fordi det ble kjøpt inn utenfor 

universitetets innkjøpsprogram og dermed har ingen i IT-avd. ved U i Oslo anledning til å 

installere det. Regnskapet gjennomføres allikevel på god måte. I sum er foreningens regnskap 

relativt enkelt og av lite omfang. Foreningen har opprettet Bedriftskonto – pakke i DNB slik at 

det ikke lenger er mulig å administrere NAFs økonomi via privat logg. Harald Aspen fra NTNU er 

revisor for 2014.  

 

Den økonomiske situasjonen er fortsatt utilfredsstillende og styret ser det derfor nødvendig å 

lete etter muligheter for økte inntekter. Likeledes søkes og planlegges driftsendringer som 

reduserer foreningens utgifter gjennom overgang til flere skype-styremøter og reduksjon i 

honorarutgifter f.eks. i forbindelse med faghistorieprosjektet. Med fast ansatt 

organisasjonssekretær som fyller tiden er honorarutgiftene redusert. Uten slike grep er ikke 

foreningens økonomi bærekraftig. Dette arbeidet er startet i inneværende periode med 
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presentasjon av endret budsjett for 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 vesentlig at dette arbeidet er i fokus også 

i kommende periode.  

NAF har igangsatt aktiviteter for å verve flere medlemmer gjennom (gratis)annonser i 

studentmagasiner, posters og aktiv vervekampanje.  

 

Årsregnskapet. Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2014/2015 kr 182.148,00 (se 

balanseregnskap 2014). Til sammenligning var egenkapitalen ved årsskiftet 2013/2014 kr 

194 857,52 

 

Medlemsinntektene i 2013 var på kr 95 750 og kr 95.648 i 2014. I tillegg har vi medlemsinntekt 

utestående fra Bergen kr 4000. Den stabile medlemsinntekten til tross, understrekes 

foreningens behov for å sikre medlemsmassen og jobbe for rekruttering.  

 

Regnskap 2014 går med underskudd, avregnet gjeld fra 2013 og tilbakebetalt momsutgifter blir 

underskuddet kr 16.648. Dette er ca. 10.000 mindre enn underskuddet året før. Selv om dette er 

et negativt resultat har foreningen lykkes med å kutte utgiftene og dermed unngå ytterlige 

forbruk av foreningens egenkapital. Med utgangspunkt i dagens situasjon fastslår styret at 

økonomien fortsatt er skjør, med behov for økte inntekter, men også at det er mulig å gå for 

balansert budsjett i 2016. Dette kan ses som en positiv utvikling, sammenlignet med de 

foregående årene.  

 

Budsjett 2016 legges frem for årsmøtet mai 2015. Styret foreslår budsjett som i stor grad 

bygger på budsjett 2015. Det kuttes i utgifter til faghistorieprosjektet fordi 

organisasjonssekretæren og faghistorieansvarlig arbeider med dette, og ender dermed opp med 

et lite estimert overskudd. 

Styret tar sikte på å videreføre mål om balansert budsjett, med fremlegg av budsjett 2016 (se 

budsjett 2016). Kuttene innebærer reduserte reisekostnader/møtevirksomhet, utgifter til gaver 

og honorarer. En del kutt muliggjøres fordi det er ansatt fast organisasjonssekretær på 25% 

stilling som viser seg å kunne erstatte en del «konsulent»-hjelp f.eks. til transkriberingsarbeid.  

 

Styret vil derfor se på muligheten for inntektsøkning i neste periode gjennom 50 kr økning for 

vanlige medlemmer og verve flere medlemmer .  

 

Arbeid gjennomført 
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Styremøter. I inneværende periode er det avholdt tre styremøter: ett ved UiT, ett ved UiO og ett 

via skype-konferanse. Skypemøtet ble innført for å redusere reiseutgifter. Det viser seg at slike 

møter også er mer effektive og vil økes til 2 for 2015/2016. Møtene ble noe hemmet av lite og til 

dels manglende teknologisk hjelp fra IT_UiO , så planleggingen må gjøres i god tid. Det er fortsatt 

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

nyttige. Det er en uttrykt enighet om at det er viktig og ønskelig med minst ett møte der 

styremedlemmene møtes fysisk, dette er fortrinnsvis høstmøtet når nye styrer konstitueres. E-

post supplerer styremøtene når det dukker opp hastesaker eller oppfølging av ideer fra 

styremøtene. 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 arbeidet 

videre med en folder. På grunn av dårlig økonomi og store kostnader har vi laget et enklere skriv 

som deles ut, henges opp og trykkes i studentaviser for å rekruttering nye medlemmer.  

 

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

inntrykk at kontakten mellom styret og medlemmene er bedret. NAFs nettside er aktivt og styret 

får stadig responser fra medlemmer som følger med. Det er svært få klager fra medlemmer som 

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

 

World Council for Anthropological Associations (WCAA). 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 ”biannual 

meetings” grunnet foreningens økonomiske situasjon. Styret anser allikevel medlemskapet i 

WCAA som interessant og nyttig, og ser dets fremtidige potensiale.  

NAF har også støttet Skandinavisk Gathering i forbindelse med AAA i Washington hvor vi delte 

regningen med den Svenske og Danske antropologiforeningene.  

 

Organisasjonssekretær. På grunn av effektivisering i regnskap, offentlige registre og bank så 

vel som NAFs økonomiske situasjon er Organisasjonssekretærstillingen redusert fra 30% til 

25%. På grunn av ujevn arbeidsmengde blir det tilgjengelig tid til ekstraoppgaver periodevis.  

 

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

Faste spalter som antropologportrettet og nye bøker er videreført, men det har vært vanskelig å 
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få inn nytt stoff her. 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. 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, interessenter og potensielle mye 

medlemmer. Nåværende styre mener potensialet her fortsatt er stort og at det bør være et fokus 

på dette også fremover.  Sidene skal fungere som bindeledd mellom foreningen og medlemmene, 

gjerne også mellom medlemmer. Det er ønskelig at medlemmene (også institusjons 

medlemmer) benytter sidene til relevante formål og slik påvirker innhold og form. 

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

for support og fremtidig videreutvikling av nettsiden.  

I tillegg har NAF utarbeidet en annonsetekst som fremhever hvorfor medlemskap er nyttig for 

alle med masterkompetanse i antropologi.  

 

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

Ingen nye intervjuer er foretatt i 2014.  Det er ønskelig å ta opp arbeidet med intervjuer i 

kommende år. Med hensyn til økonomien var det også planlagt å holde transkribering på et lavt 

nivå, likevel er det brukt 12.787 kr på transkribering i løpet av perioden.  

Styret har diskutert hvordan intervjuene skal lagres og brukes og hvordan prioritering av nye 

intervjuer bør skje, hvem skal intervjues og skal foreta intervjuene. Styret er enig om å lagre 

råmateriale – lydfiler for senere bruk, deretter er det opp til intervjueren (i avtale med 

intervjuobjektet) å bearbeide materialet for eventuell publisering. Styret har laget en 

Faghistoriekontrakt som skal brukes mellom NAF og intervjupartene. NAF vil ikke kunne bistå 

med transkriberingsstøtte i 2015 pga den nå mye omtalte økonomiske situasjonen.  

  

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 2014, hvorav nr. 3-4 var et temanummer om Sansningens Antropologi med 

Odd Are Berkaak og Anne-Katrine Brun Norbye som gjesteredaktører. Redaksjonen mottok i 

2014 20 artikkelutkast, av disse ble 6 manuskripter avvist. Det er en ørliten nedgang fra året før.  

Det er trykket 14 bokanmeldelser, 2 NAT-debatter og ett faghistorieintervju i tillegg til ett 

innlegg i spalten Visjoner og Strømninger. Generelt erfarer redaksjonen at tilgangen på artikler 

er relativt lav, mens responsen på invitasjoner til fagmiljøene om å bidra med temanummer har 

vært god.   

  



Årsmelding 2014 / 15  
 

7 
 

Årskonferansen 2014. Årskonferansen 2014 ble arrangert av antropologmiljøet ved 

Universitetet i Bergen 2-4 mai. Temaet var: «Ulikhetens natur.  Denaturalisering og 

komparative (u)muligheter».  

Årets æresforelesning var ved Halvard Vike som foreleste over temaet: «Likhetens natur».  

Plenumsforelesninger ble også holdt av Rane Willerslev: «Is there a Place for Religious Faith in 

Anthropology?»; Kathinka Frøystad: «Naturalisering og tre naturer - ved to av dem»; Thorvald 

Sirnes: «Korleis kan ein forstå overskridelse?». 

Programmet var omfattende og variert. I tillegg til plenumsforelesningene viste Frode Storås 

filmen: «The Og-Between – Afar of Ethiopia». Det ble arrangert NAT-debatt, nok en gang ledet av 

redaktørene Annelin Eriksen og Kari Telle. Utgangspunktet var påstanden: «Dagens 

teoriutvikling truer norsk antropologis særpreg» Halvard Vike og Allan Sande forsvarte 

påstanden mens Christian Sørhaug og Synnøve Bendixen avviste den.  

Fredagen ble avsluttet med en bar-sesjon ledet av Edvard Hviding over temaet: Er antropologi et 

politisk prosjekt? 

Og kanskje aller viktigst, kjernen i konferansen var de seks arbeidsgruppene som dekket tema 

fra Fremtidsforestillinger via Ontologiske åpninger: nye muligheter for sosialantropologi til 

Grensers materialisering for å nevne noen av dem. 

Tilbakemeldingene mot slutten av konferansen var gjennomgående positive. Her var både 

interessant meningsutveksling, gode plenumsseanser og mange hyggelige møter. Det ble 

allikevel påpekt som et lite problem at alle arbeidsgruppen går samtidig, det var mange 

deltakere som også ville ha likt å følge flere grupper enn den de følte seg bundet til gjennom eget 

innlegg. NAT debatten ble betegnet som underholdende, men en del stilte spørsmål om 

avstemningen av en påstand som syntes å være både ja og nei eller et tja?  

Ettersom en av foreningens målsetninger, som også er nedfelt i vedtektene, er utvikling av norsk 

fagspråk, var en del deltakere forundret over organiseringen av en engelskspråklig 

arbeidsgruppe under konferansen i Bergen. Dette var heller ikke godkjent av styret.   

 

 

Signe L. Howells feltarbeidsstipend. Stipendet som er på kr 20 000,- ble utlyst på 
foreningens nettside senhøstes 2014. Stipendet tildeles fremgangsrike masterstudenter 
som planlegger å utføre klassiske antropologiske feltarbeid utenfor den «vestlige» 
verden. Stipendet ble tildelt Kaja B. Skoftedalen og hennes prosjekt “Stories about health and 

body: How do people in an Andean village conceptualize and talk about health? “ Skoftedalen 

er masterstudent ved Universitetet i Bergen. 

Årets komite bestod av Jon Henrik Z Remme, Britt Helland Pedersen og Signe Howell. 

 

Betwixt&Between. Årlig kåres ”årets artikkel” i masterstudentenes årbok Betwixt & Between 
av en  tildelingskomite nedsatt av styret i NAF. For 2014 er vinneren Anne Erita Venåsen Berta 
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med artikkelen Kvinner og makt: Et eksempel fra regnskogen på Sumatra. Årets komité 
bestod av Anh Nga Longva (UiB), Eirik Anfinsen (UiO) og Anne-Katrine Norbye (NAF).  
 

NAT – Prisen 2014. Redaktørene av Norsk Antropologisk forening kårer årets tidsskriftartikkel 

2014. Utmerkelsen offentliggjøres under Årskonferansen i Trondheim. 

 

 

 

Veien fremover 

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

fortsetter. Søknad om momsfritak effektueres, kontingenter foreslås justert oppover.  

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 også medlemmer kan bidra med. NAFs synlighet utad innebærer 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. 

3) 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? 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. Dette arbeidet, blant annet å forstå konsekvensene og 

mulighetene Open Access innebærer blir særdeles viktig i kommende periode. 

4) Det må arbeides med hvordan en eventuell overgang til Open Access for NAT kommer til 

å påvirke tidsskriftet og foreningen (synlighet – økonomi mm) 

5) Årskonferanse-karusellen går videre til Oslo. 

 

 


