
Norsk Antropologisk Forening

Årsmelding 2020/21

Norsk Antropologisk Forening er en medlemsforening som arbeider for å gi et

interessant og godt fagrelatert tilbud til sine medlemmer. Foreningen etterstreber, og er

godt fornøyd med, å ha en heterogen medlemsmasse med forskjellig aldersfordeling og

yrkestilpasning. Dette innebærer at foreningen hele tiden etterstreber å utarbeide og

tilby aktiviteter som er relevante for alle medlemmer. Gjennom kjerneaktivitetene Norsk

Antropologisk Tidsskrift og årskonferansen er målet å skape en arena for faglig

utveksling og påfyll for antropologer uavhengig deres virkeområde. Foreningen skal

også bidra til vedlikehold og utvikling av antropologisk fagspråk på norsk.
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INNLEDNING

I andre halvdel av 2020 og utover 2021 har NAF nådd flere milepæler. Målet med å

digitalisere foreningen har blitt gjennomført og vi mener at investeringene tilknyttet dette

vil bidra til både mer kostnadseffektivitet i foreningen, samtidig som aktivitetene våre når

medlemmer over hele landet. Digitaliseringen har gjort det også mulig å kutte

administrative kostnader til neste år.

Styret

Styret for inneværende periode har bestått av:

Leder: Elisabeth Fosseli Olsen, Olsen Innovation Consultancy

(2018-2021)

Styremedlem: Gard Ringen Høibjerg, NAV (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)

Styremedlem: Elise Johansen, student ved UiB (2021-2022)

Redaktør, NAT: Ada Engebrigtsen, OsloMet (2018-2021)

Redaktør, NAT: Peter I. Crawford, UiT (2018-2021)

Kort om perioden

Perioden 2020-2021, har vært preget av Covid-19 og nedstengning av store deler av

det norske samfunnet. Allikevel har foreningen klart å avholde og arrangere varierte

arrangementer og faglige innslag. Årsmøtet ble avholdt i Oslo den 2. september 2020.

Møtet var organisert i henhold til daværende smittevernregler, og inkluderte et 45

minuttes fagliginnslag og panelsamtale. Norsk Antropologisk Forening har i denne
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perioden også produsert 9 podcastepisoder for Antro-podden. Videre lanserte NAF den

nye seminarrekken Antroplogi + (Antropologi pluss), skreddersydd for antropologer

utenfor akademia og/eller i krysningspunktet med andre fagfelt.

Styret har gjort en innsats for å finne måter å profilere antropologi og antropologiens

relevans i offentligheten. Det ble opprettet flere nye antropologi-grupper på Facebook,

noe som kan tyder på et ønske om å skape flere relevante møtepunkter. Styrets arbeid

har gått ut på å undersøke og innfri disse ønskene.

ØKONOMI

Økonomien i perioden var styrt av organisasjonssekretær Magali Courtade. Monika

Gulmoen ble valgt som revisor for regnskapet for 2020, men fikk ikke mulighet til å

gjennomføre revisjonen likevel. Oppgaven ble tildelt NAF-medlem, og påtroppende

styrerepresentant for UiB, Martin Eggen Mogseth. På grunn av det er revisjonen noe

forsinket, men vil være klar til årsmøte den 26. november 2021.

Årsregnskap 2020/21

Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2020/21 kr 99 922.55 . Til sammenligning1

var egenkapital ved årsskiftet 2019/20  kr 282,901.62.

Medlemsinntektene i 2020 var på kr 52 410.00, mot kr. 98,277.00 i 2019. Denne

endringen skyldes at medlemskontingent ble satt ned ved årsmøtet i 2020.

I 2021 fakturerte vi for foreningens faste inntekter fra den stabile institutt støtten for 2 år

(2020 og 2021), og inntektene reflekteres ikke på regnskapet for 2020. UiO og UiB bidro

med medlemsavgift for deres avgående masterstudenter i sosialantropologi.

1 Egenkapital på det tidspunkt inkluderer ikke midler fra universitetene mottatt i løpet av januar 2021.
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De samlede inntektene til foreningen i 2020 utgjorde kr  52,411.00 mot totale utgifter kr

235,694.15. Regnskap for 2020 gikk dermed kr 183,283.15 i underskudd. Til tross for

det store underskuddet satt vi som tidligere nevnt igjen med kr 99,922.77. Dette skyldes

at vi hadde mye oppsparte midler i slutten av 2019, og at vi ikke fakturerte instituttene

før i 2021 (pga frafall av Årskonferansen som følge av Covid-19). Styrets

økonomistyring har vært basert på at foreningen ikke skal sitte med store overskudd,

men hele tiden inneha økonomi til å gjennomføre kjerneaktivitetene i foreningen.

Budsjett for 2021

Styret foreslår budsjett for 2022. Det vil bli lagt frem på Årsmøtet.

Investering

NAF har satset på digitalisering av foreningen slik at drift og overføring til administrativ

stab blir enklere i fremtiden, og slik at sekretærstillingen kan minimeres til 2022.

Medlemsavgift

Ved årsmøtet 2020 stemte medlemmen over styrets forslag om å senke

medlemsavgiften fra 700 (ordinær)/ 450 (student, honnør) til 400 (ordinær) / 200

(student, honnør). Forslaget ble vedtatt.

I løpet av 2020 overførte vi medlemslisten til et nytt system. Da oppdaget vi at det

hadde vært over 150 medlemmer som antakeligvis ikke har meldt seg ut, som heller

ikke har vært opplyst i medlemslisten. I den siste årsmeldingen ble det opplyst om til

sammen 181 medlemmer, administrasjonen har klart å spore en del skriftlige

utmeldelser fra NAF, men ender opp med totalt 359 medlemmer. Styret forventet at flere

medlemmer ville melde seg ut da medlemsavgift ble sendt ut i løpet av september og

oktober 2020. Det stemete, og de nye tallene vises i tabellen under.
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25.05.2019 16.05.2020 19.11.2021 endring

Livstidsmedlemmer 24 24 24 0

Ordinær (her inkluderer vi

avgangs-masterstudenter)

141 276 157 -119

Studenter 3 35 6 -29

Honnør 13 24 18 -6

Totalt 181 359 205 -154

Til tross for den forventede nedgangen gir disse tallene en pekepinn på at rekruttering

av nye medlemmer burde bli prioritert i de årene som kommer.

ARBEID GJENNOMFØRT

Styremøter

I løpet av andre halvdel av 2020 er det avholdt 2 styremøter, og i løpet av første halvdel

av 2021 avholdt vi 5 styremøter. Agenda har blitt sendt på forhånd som betyr at styret

har hatt mulighet til å kommentere på forhånd. De fleste fravær har vært meldt på

forhånd.

Digitalisering

Styret vedtok at et av hovedfokusene for 2020-2021 var å digitalisere og optimalisere

drift og administrasjon av foreningen. NAF har tidligere operert med manuelle

medlemslister, papirarkiver, samt gratistjenester for e-post, hjemmeside-hosting, og

regnskap.
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Målet med digitaliserings-løftet er å kunne operere mer kostnadseffektivt, nå flere

antropologer over hele Norge, samt sørge for at overlevering av styrelederverv og

sekretariatfunksjon kan skje på en enklere og mer smidig måte enn det som har vært

praktisert tidligere.

Sytret anser det slik at investeringen i digitalisering vil videre føre til å halvere kostnader

knyttet til sekretæroppgaver.

Dialog

I perioden 2020-2021 gjorde vi en betydelig innsats i å ha en meningsfylt dialog med

våre medlemmer. Det har vært en prioritet å ta i mot tilbakemelding fra medlemmer, og

forandre på prosesser og tilbud etter behov. Dette har vært et viktig steg i å skape en

forening som tjener alle antropologer i Norge, uansett hvor eller hva de jobber med.

Podcast

I løpet av 2020 lanserte vi podcasten en “Antro-Podden”. Formålet var å formidle

antropologi i et annet format, på en ny måte i en digital verden. Podcasten var også et

initiativ på å holde relevante samtaler i antropologi i et nedstengt samfunn. Det har blitt

produsert 9 episode, der styrelederen Elisabeth Fosseli Olsen tar rollen som vertinne.

Foreningen har fått god tilbakemelding fra både antropologer og andre lyttere.

Antropologi +

I starten av 2021 lanserte vi seminarserien Antropologi +. Dette er en plattform for

erfaringsutveksling for antropologer og andre interesserte som jobber tverrfaglig og

praktiserende, og vi inviterer til debatter med våre kollegaer fra relevante fagfelt.

Hensikten med seminaret var å utforske hva antropologer jobber med og hva som er

det særegne med antropologien i møtet med konkrete problemstillinger og andre fagfelt.

Videre ønsker vi å se nærmere på hvordan den antropologiske kunnskapen formes

gjennom disse møtene.
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I starten av høsten 2021 avholdt vi det første seminaret “Antropologi + internasjonal

utvikling”, der Kari Trædal Thorsen (Norad), Jan Olav Baarøy (Norec) og Elisabeth

Fosseli Olsen (Olsen Innovation Consultancy) fortalte om hvordan de tar i bruk

antropologi i deres arbeid. Simon Pahle (OsloMet) var ordstyrer for panelet.

Dette var hovedsatsningen for stratetgimålet “delakelse”, som ble satt ved fjorårets

årsmelding.

Årsmøte 2020

Årskonferansen 2020 ble avlyst på grunn av pandemien. I stedet avholdt vi et Årsmøte i

Oslo 2. September 2020 i tråd med daværende smittevernregler. Årsmøtet startet med

faglige innslag. Lene Pettersen og Jo Helle-Valle presenterte sin forskning innen

digitalisering og digitale medier i antropologien, etterfulgt av en panelsamtale der

Thorgeir Kolshus stilte som moderator.

Videre fortalte styreleder Elisabeth Fosseli Olsen om perioden som har vært og

satsingene fremover. Sekretær Magali Courtade presenterte økonomien.

Avstemning ble sendt ut på epost til alle stemmeberettigede medlemmer, total 284.

Skjemaet ble sendt ut den 29. august 2020, og avstemningen var åpen fram til den 5.

september 2020 – en uke. En påminnelses epost ble sendt ut den 3. september. Det var

93 medlemmer som deltok i avstemning. Alle punkte ble vedtatt.

Under årsmøtet delte vi ut NAT-prisen.

NAT-prisen 2020

Prisen deles ut hvert år til den artikkelen som spesielt utmerker seg i forrige års utgave

av tidsskriftet. Komiteen bestod av Trond Larsen (NTNU), Unni Wikan (UiO), og Trond
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Waage (UiT). I 2020 overrasket komiteen med at det var to verdige vinnere: en

veletablert antropolog. og en ung forsker. Rune Flikke og Maria Nathalie Oberti Tyldum

ble kåret til årets artikler i NAT 2019.

Beste artikkel 2020 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 for beste artikkel i Betwixt & Between 2019 var Martin Eggen

Mogseth for sin artikkel "Anonyme Gener". Artikkelen hans ble senere publisert i en

utgave av NAT.

Norsk Antropologisk Tidsskrift

I perioden 2021 var Peter I. Crawford, Ada I Engebrigtsen redaktører,

redaksjonssekretær var Mathilde Coraline Aarvold Bakke, og Kirsten Danielsen var

bokredaktør.

2021 årgangen består av 2 enkeltnummer og et dobbeltnummer. Dobbeltnummeret blir

sannsynligvis sendt ut i løpet av desember.

Nr. 1 består av redaksjonelt, 2 artikler of 1 essay samt to bokanmeldelser

Nr. 2 består av redaksjonelt, 2 artikler, et debattinnlegg og 1 bokanmeldelse

Nr. 3-4 skulle være et tematisk dobbeltnummer, men p.g.a frafall består det av

redaksjonelt, 5 artikler og 2 bokanmeldelser. Tema for dobbeltnummeret er

aldring og alderdom i antropologisk perspektiv og kommer som sagt ut i

desember.

2021 har vært et ganske magert år når det gjelder bidrag til tidsskriftet. Vi tror nok det

har med pandemien å gjøre, men også med overgangen til digitalt tidsskrift. Det er også

svært vanskelig å få tilgang til bøker å anmelde, både fordi så mye bare publiseres

digitalt og fordi forlag ikke ser ut til å sende ut bøker for omtale lenger.
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Dette er siste år for denne redaksjonen og for bokredaktøren, mens

redaksjonssekretæren fortsetter.

Redaksjonen har foreslått følgende som nye redaktører for neste tre-års periode: Prof.

Tord Larsen NTNU og Prof. Kathinka Frøystad UiO. Ny bokredaktør er enda ikke

foreslått. Den nye redaksjonen tiltrer 1/1 2022, med det gamle styret som

overgangsstøtte.

Signe Howell feltarbeidstipend

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. Vi hadde i

2021 flere engelsk-talende søkere, og komiteen i år besto av Kenneth Bo Nielsen (UiO)

og Trude Lerfald (NAV). Signe Howell’s feltarbeidstipend 2021 ble tildelt Sif Emilie

Lauritsen fra Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo for hennes

masterprosjekt innen “ organic small-scale farming” i Cuba.

2022 er siste gang stipendet deles ut, og resterende beløpet er på kr 12,700.

VEIEN FREMOVER

Det avtroppende styret har bestemt at denne posten skal få stå åpen, siden det er opp

til det påtroppende styret å sette agenda for neste periode.
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