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Årsmelding 2007/2008
Norsk Antropologisk Forening

Innledning
Styret i foreningen har bestått av følgende medlemmer:
Leder
Halvard Vike (UiO)
Nestleder
Anh Nga Longva (UiB)
Økonomiansvarlig Jan Kjetil Simonsen (NTNU)
Styrerepresentant
Bjørn Bjerkli (UiTø)
Redaktør NAT
Olaf Smedal (NAT/UiB)
Redaktør NAT
Knut Rio (NAT/UiB)
Styrerepresentant
Sigrid Damman (Stipendiat/NTNU)
Styrerepresentant
Ada Ingrid Engebrigtsen (Forskningsinstitusjonene/NOVA)
Styrerepresentant
Elisabeth Fosseli Olsen (utenfor akademia/KUDI)
Under Årsmøtet i 2007 var ingen styremedlemmer på valg. Vi foretok likevel et
ekstraordinært personvalg, da vi valgte inn Christian Krohn-Hansen og Ingjerd Hoëm til å ta
over redaktørstolene fra og med andre nummer av NAT’08. Vi foretok samtidig en
vedtektsendring der redaktørene velges for kalenderår i stedet for ”foreningsår” som tidligere.
I år er styreplassene til Jan Ketil Simonsen, Sigrid Damman, Ada Ingrid Engebrigtsen og
Elisabeth Fosseli Olsen på valg. I tillegg er redaktørplassene til Olaf Smedal og Knut M. Rio
formelt på valg i år, selv om vi holdt et ekstraordinært valg i fjor. Norsk antropologisk
forening vil takke samtlige avtroppende styremedlemmer for den tid og det arbeid de har lagt
ned i godt dugnadsarbeid for foreningen.
Norsk Antropologisk Forening er en medlemsforening, og vi etterstreber å gi et godt tilbud til
samtlige av våre medlemsgrupper. Gjennom våre kjerneaktiviteter skaper vi arenaer for faglig
utveksling og utvikling blant antropologer i fagmiljøene så vel som i andre yrker. Vi
publiserer fortsatt en utvalgt artikkel fra ”Betwixt & between: sosialantropologistudentenes
årbok”, for å inkludere masterstudentene i fagmiljøet og foreningen.
Årskonferansen’07, Tid, sted og rom, ble også i 2007 avholdt med stort oppmøte. Norsk
Antropologisk Tidsskrift kom ut med fire solide nummer. Antronettkonferansen’07 var faglig
sett vellykket, men vi fikk dessverre ikke så mange deltakere som vi har fått de to tidligere
årene denne konferansen har blitt arrangert.
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2007 var også det året der NAF fikk ny logo og ny visuell profil. Denne gjenspeiles i alt fra
brosjyrer, brevark og på foreningens hjemmeside.
Rekrutteringskampanjen vi alle forhåpentligvis har bidratt til, har resultert i en
medlemsøkning, selv om styret skulle ønske at den ville gitt enda større resultater.
Faghistorieprosjektet er endelig godt i gang. To av intervjuene er ferdig transkribert og to
andre er godt i gang. Intervjuene kommer til å publiseres i Norsk antropologisk tidsskrift.
Styremøter
I perioden 2007-2008 har styret basert seg på en del vedtak via e-post, og har derfor kun
avholdt to (pluss ett dagen før Årsmøtet’08) styremøter siden forrige årsmøte. Trine OlsenSlagman har på de stedlige møtene vært vara for Elisabeth Fosseli Olsen.
Økonomi
Årsregnskap for 2007
Foreningens egenkapital var ved årsskiftet på kr. 671 892,- (se vedlagte resultatregnskap).
Sammenlikner man med egenkapitalen i 2006, var beholdningen da på kr. 487 665,-.
Økningen i egenkapital skyldes en innbetaling på 108 835,- som vanligvis ikke kommer inn
før årsskiftet samt at fakturaen i forbindelse med lønnsutgifter 2007 på 109 816,- ikke ble
utbetalt før 2008.
De to faste inntektskildene til foreningen er foreningsstøtten fra instituttene og
medlemsinntekter. Instituttstøtten ble i fjor økt fra 50 000,- (20 000,- fra UiO og UiB og
5 000,- fra NTNU og UiTø), slik at vi nå har en årlig fast inntekt på 120 000,- (kr 40 000,- fra
UiO og UiB og kr 25 000,- fra NTNU og kr 15 000,- fra UiTø). Medlemsinntektene for 2007
var på 108 835,- mot 94 370,- i 2006. I 2004 hadde foreningen 344 medlemmer, mens vi fikk
nesten 100 nye medlemmer i løpet av 2005 og økte da til 440 medlemmer. Ved utgangen av
2006 var vi 580 medlemmer. Nå er vi 454 medlemmer pluss 94 gratismedlemmer. I tillegg er
det 137 medlemmer som enda ikke har fornyet medlemskapet. Universitetsforlaget har sendt
ut purring og NAF vil i tillegg sende en påminnelse til dem der vi informerer om foreningens
arbeid.
Foreningens største faste utgifter for 2007 var lønnskostnad til organisasjonssekretær (kr 109
816,-), drift av NAT og medlemsordningen (kr 28 600,-) og utvikling av ny visuell profil,
brosjyre og hjemmesidene (kr. 33 875,-). Reiseutgiftene i 2007 på kr 15 662,- er en stor utgift,
men likevel brukte vi mindre enn budsjettert. I tillegg kommer mindre utgifter til
representasjon og gaver. Den største uforutsette utgiften i 2007 var i forbindelse med
Antronettkonferansen som gikk med et underskudd på kr 44 891,-. Grunnen til dette var lavt
deltakerantall og at vi valgte å ikke søke om økonomisk støtte. I tillegg ble arbeidet som
tidligere har vært utført gratis i år lønnet.
Utgiftene har for 2007 vært høyere enn inntektene, og vi endte med et negativt årsresultat på
kr. -10 475,-. Vi hadde budsjettert med et enda høyere underskudd, men på grunn av at
mesteparten av arbeidet med utvikling, samt det arbeidet som skulle honoreres, pågikk inn i år
2008, overføres denne utgiften til 2008.
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Benedicte Brøgger er foreningens revisor.

Budsjett for 2007
Styret ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle foreningen. Hovedsatsningen i 2008 vil være
historieprosjektet. I tillegg vil vi fortsette å utvikle hjemmesidene, slik at det blir enkelt for
arvtakerne å oppdatere dem når den tid kommer. På grunn av fjorårets endring i
redaktørvervets syklus får vi en ekstraordinær utgift på 30 000,- siden vi får fire
redaktørhonorarer i stedet for to som vil bli den fremtidige normalen. har begynt å honorere
NAT-redaktørene dette året.

Norsk Antropologisk Tidsskrift
Redaksjonen i Norsk Antropologisk Tidsskrift har siden årsskiftet 2007/2008 holdt til ved
Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. I redaksjonen sitter førsteamanuensis
Christian Krohn-Hansen og førsteamanuensis Ingjerd Hoëm med delt redaktøransvar. De har
valgt stipendiat Cicilie Fagerli som redaktør for bokomtalene. Inger-Lise Schwab er ansatt
som redaksjonssekretær og lønnes fra Universitetsforlaget.
NAF ønsker å rette en stor takk til Olaf Smedal og Knut Rio for den fantastiske jobben de har
lagt ned i NAT. Under deres ledelse har tidsskriftet hatt en positiv utvikling. NAT har rett og
slett blir et profesjonelt tidsskrift som i større grad enn tidligere er med på å holde det norske
språket aktuelt i antropologisk forskning. Vi vil også benytte anledningen til å takke tidligere
redaksjonssekretær Kjetil Fosshagen for den jobben han utførte.
Det ser allerede ut som den nye redaksjonen fortsetter der den gamle slapp, med å utvikle
NAT ytterligere. Redaktørene kommer til å åpne en ny seksjon i tidsskriftet. De ønsker å
starte publiseringen av foreningens faghistoriske prosjekt. Hvis målsetningen oppnås kan alle
glede seg til utgave nr 2 av NAT’08 der vi får to intervjuer. Ett med Georg Henriksen og ett
med Harald Eidheim. Intervjuene fra denne seksjonen vil også etter hvert publiseres på
foreningens hjemmesider www.antropologi.org. Enkelte av intervjuene på hjemmesidene
kommer til å være i en mindre redigert form og derfor en del lengre.
I tillegg har den nye redaksjonen begynt å benytte seg av disposisjonsmidlene som NAF har
stilt til rådighet. I hovedsak brukes disse midlene til oversettelser av engelske artikler til
norsk. Vi ønsker de nye redaktørene velkommen og ser frem til et godt samarbeid.
Årskonferansen 2007
Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2007, Tid, sted og rom, ble arrangert 4. til 6. mai
på Rica Ishavshotell i Tromsø. Arrangør var Institutt for sosialantropologi (ISA) ved
Universitetet i Tromsø i samarbeid med samisk etnografisk avdeling ved Tromsø Museum og
Visuelle kulturstudier (Universitetet i Tromsø). Prosjektleder og NAFs representant var
førsteamanuensis Bjørn Bjerkli.
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Målet med konferansetemaet, tid, sted og rom, var bedre å kunne forstå de samfunnsmessige
og kulturelle transformasjoner som skjer, hvordan nye rom for samhandling og
kommunikasjon etableres og utvikles og hvilke begrensninger som finnes. Gjennom
forskjellige etnografiske og analytiske tilnærmingsmåter ville konferansen gi anledning til å
se nærmere på hvordan romlige og temporale begrepsmetaforer kunne gi nye og fruktbare
perspektiver på meningsdanning, identitetskonstruksjoner, kommunikasjon og forhold som
har med makt å gjøre.
Tematikken fattet stor interesse i det sosialantropologiske fagmiljøet i Norge. Konferansen
samlet 130 deltagere. Professor Ingrid Rudie ved Universitet i Oslo var invitert til å holde
æresforelesning med tittel ”Tid, rom, praksis og erfaring – globaliseringens grensesnitt”. Det
ble arrangert to plenumssesjoner, en rundt hovedproblematikken ”Tid, sted og rom” og en
som ble avviklet på Tromsø museum om ”visuelle grep i antropologisk formidling”. Tromsø
Museum og Visuelle kulturstudier hadde ansvaret for den siste delen.
Deltagerne på konferansen tok aktivt del i gjennomføringen av konferansen gjennom
avvikling av arbeidsgrupper og ved å gi faglige innlegg på disse. Under hovedtemaet ble det
gjennomført 10 arbeidsgrupper. Til sammen i plenum og i arbeidsgruppene ble det holdt 68
faglige innlegg av deltagerne. Et konferanseprogram med ”abstracts” som angir innhold til
hovedsesjonene, arbeidsgruppene og enkeltinnleggene ble trykket i forkant av konferansen.
Nærmere informasjon om de faglige tema og bidragene kan søkes i dette programmet.
Norsk antropologisk tidskrift var til stede på konferansen, og en rekke av bidragene vil etter
hvert komme på trykk i tidsskriftet.
Flere av de faglige bidragene kom fra masterstudenter, noe som er positivt i forhold til
rekruttering inn i fagmiljøet. Budsjettmessig var det satt av midler til reisestøtte til
konferansen for masterstudenter. 10 stipender ble fordelt.
Vi i styret har uttrykt et ønske om å trekke nordiske kolleger til årskonferansene. Et av
plenumsinnleggene under konferansen ble holdt av en antropolog fra universitetet i
Stockholm (Christina Garsten). Det var i tillegg sendt ut en generell invitasjon til
antropologiske miljøer ved nordiske universiteter, men vi lyktes ikke med å få den helt store
oppslutningen fra våre nordiske kolleger.

Antronettkonferansen 2007
Antronettkonferansen 2007 ble avholdt 10. og 11. Oktober ved Norlandia Karl Johan Hotell i
Oslo. I alt var det 50 deltakere på konferansen, men siden 16 av disse var ikke betalende
bidragsytere fikk vi ikke nok inntekter til å kunne finansiere utgiftene og resultatet ble et
underskudd på kr 44 891,-. Vi markedsførte konferansen gjennom de samme kanalene som
tidligere år, men fikk en betydelig nedgang i påmeldte. Selv om vi som arrangører gjerne
skulle hatt 15-20 flere deltakere fungerte det faglige opplegget i konferansen bra.
Konferanselokalene er intime, og selv med få deltakere virket ikke rommene for store. Vi
hadde satt av en del tid til myldring og har inntrykk av at Antronettkonferansen også i år
fungerte godt som en nettverksarena der antropologer som jobber i ulike yrker fikk sjansen til
å møte hverandre til faglig dialog og erfaringsutveksling.
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Konferansen hadde tre plenumssesjoner. Foreleserne var Fredrik Barth med forelesningen
”Hva kan vi i antropologi i dag, og hva ønsker vi å kunne? - En invitasjon til å diskutere teori,
metode, forskning og relevans.” Odd Are Berkaak avsluttet første dagen med foredraget
”Mediert og direkte formidling”. Avslutningsforedraget under Antronettkonferansen 2007 ble
holdt av Leif Manger, med tittelen "Antropologen i krig og fred. Refleksjoner over arbeid i
Sudan i skjæringspunktet mellom fag og politikk". Som tidligere år ble det satt av god tid til
spørsmål og diskusjon etter hvert enkelt foredrag.
Det ble avholdt til sammen 6 arbeidsgrupper fordelt på to dager med alt fra 8-16 deltakere per
gruppe. Arbeidsgruppene startet med et innlegg av arbeidsgruppelederne før
gruppediskusjonen over temaene startet.
Det har over lengre tid vært en diskusjon i styret om Antronettkonferansen. Enkelte har lenge
ønsket seg en sesjon under Årskonferansen som kan ta opp slike temaer som blir diskutert
under Antronettkonferansene. På grunn av dette ønsket, samt at fjorårets konferanse ikke fikk
full oppslutning, vedtok styret å arrangere Antronettkonferansen annethvert år. De årene
Antronettkonferansen ikke arrangeres er målet å holde en tilsvarende sesjon under
Årskonferansen.

Historieprosjektet
Styret har i lengre tid arbeidet med et historieprosjekt, der hensikten er å dokumentere
foreningens og antropologifagets utvikling i Norge. De første intervjuene er allerede
transkribert og redigert og vil mest sannsynlig komme i neste nummer av NAT.
Med intervjuene ønsker vi å belyse personlige faginteresser og fagbidrag til utviklingen av
sosialantropologien i Norge. Styret har hele tiden tenkt at intervjuene burde inngå som
grunnlagsmateriale i et større faghistorieprosjekt. Men har nå, i samarbeid med redaksjonen i
NAT, bestemt seg for i første omgang å publisere intervjuene i NAT. I tillegg kommer den
lengre ”originalversjonen” av intervjuene til å legges ut på foreningens hjemmesider.
Denne perioden har styret utarbeidet et forslag på intervjuere og på hvem som skal intervjues.
Nedenfor finner dere en oversikt over de fem første intervjuene i denne serien.
Status for de første fem intervjuene:
Hvem som intervjues
Intervjues av
Georg Henriksen
Espen Wæhle
Jan Petter Blom

Olaf Smedal

Harald Eidheim

Thomas Hylland Eriksen

Arne Martin Klaussen
Axel Sommerfeldt

Tian Sørhaug
Jan K. Simonsen/ Rune
Flikke

Status
Gjennomført, transkribert
og redigert
Gjennomført, til
transkribering
Gjennomført, transkribert
og redigert
Prosessen er i gang
Gjennomført
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Utvikling av en fotografisk samling for NAF
Forsker Cecilie Øyen og førsteamanuensis Arnd Schneider ved SAI, UiO har laget utstillingen
Verdenskaleidoskopet som er utstilt på Galleri Sverdrup i Georg Sverdrups hus,
Universitetsbiblioteket i Oslo. Utstillingen holder blant annet åpent under Årskonferansen
2008 og er i samme bygning som konferanselokalene.
Skaperne av Verdenskaleidoskopet søkte NAF om økonomisk støtte til utstillingen som de
tenker seg kan fungere som et pilotprosjekt for en fremtidig fotografisk samling i NAFs eie.
Vi valgte å støtte utstillingen siden søkerne hadde en del gode ideer om hvordan NAF kunne
utvikle en elektronisk database og/eller en større webløsning i forbindelse med en slik
fotosamling.
Cecilie Øyen og Arnd Schneider mener selv at designet de har valgt for utstillingen,
Verdenskaleidoskopet, kan danne et godt grunnlag for en webløsning der man kan bygge ut en
fotodatabase til en interaktiv side. Tanken er å lage en nettressurs for antropologer der man
blant annet kan utforske den rollen som film, lyd, tekst, gjenstander og bilder spiller
metodologisk i faget. En slik fotografisk samling/interaktiv webløsning er foreløpig kun på
idéstadiet og må utredes nærmere før vi bestemmer noe endelig.
Styret er godt fornøyd med foreningens utvikling og ser frem til nye utfordringer den
kommende perioden.
For styret i NAF 2007/2008
Med vennlig hilsen

______________
Halvard Vike
Leder, Norsk Antropologsk Forening
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