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NORSK ANTROPOLOGISK FORENING

Årsmelding 2021-2022

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

viktig og godt fagrelatert tilbud til medlemmene. Foreningen etterstreber å ha en heterogen

medlemsmasse med hensyn til aldersfordeling og arbeid. Målet er å gjøre foreningens tilbud

relevante for flest mulig medlemmer. Gjennom kjerneaktivitetene antropologikonferansen og

Norsk antropologisk tidsskrift skaper NAF arena for faglig utveksling og påfyll for

antropologer – uavhengig av deres daglige virke. Foreningen skal også bidra til vedlikehold

og utvikling av antropologisk fagspråk på norsk. 
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Innledning
Etter et par år med pandemi, nedstengning og vanskeligheter med å samle oss fysisk, ble
NAFs årskonferanse og årsmøte i Bergen 25.–26. november 2021 både inspirerende og
vellykket. En viktig bekreftelse på at både konferansen og årsmøtet er viktige faglige og
sosialt samlende aktiviteter for alle antropologer i Norge.

Året 2022 har vært brukt til å konsolidere og revitalisere foreningen, slik at NAF også i
fremtiden skal være attraktiv for alle antropologer, også for nye generasjoner. Vi har fornyet
designet og strukturert om vår hjemmeside, jobbet systematisk for å bygge opp bedre struktur
rundt styrearbeidet, samt aktivt jobbet for å bygge studentaktiviteter.

Styret 2022
Leder Tone Danielsen (Kristiania) (2021 - 2024)
Styremedlem Kenneth Bo Nielsen (UiO) (2019 - 2022)
Styremedlem Gard Ringen Høibjerg (NAV) (2019 - 2022)
Styremedlem Sissel Egden (OsloMet) (2020 - 2022)
Styremedlem Kristine Fauske (Voss Herad) (2020 - 2022)
Styremedlem Martin E. Mogseth (PhD ved UiB) (2021 - 2024)
Styremedlem Bente Sundvold (UiT) (2021 - 2024)
Styremedlem Carla Dahl Jørgensen (NTNU) (2021 - 2024)
Styremedlem Elise Johansen (UiB) (2021 - 2022)
Styremedlem Camilla Hansen (FEEF) (2021 - 2022)

Redaktører, NAT
Tord Larsen (NTNU) (2021 - 2024)
Kathinka Frøystad (UiO) (2021 - 2024)

Valgkomité
Rolf Erik Scott (UiB) (2021 - 2022)
Anne Waldrop (OsloMet) (2021 - 2022)

Revisor
Benedicte Brøgger (BI) (2021 - 2022)

Organisasjonssekretær
Helene Dahl (UiO) (2022 - 2024)
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Styrets arbeid
Under pandemien var det lav aktivitet i alle sektorer, også i NAF. Perioden 2021 – 2022 har
vært preget av post-covid, for å få hjulene i gang. Det har vært avholdt 7 styremøter, alle
digitale.

På årsmøte den 26. november 2021 ble Tone Danielsen valgt som ny leder. Carla Dahl
Jørgensen (NTNU), Bente Sundvold (UiT), Martin E. Mogseth (PhD ved UiB) ble valgt som
nye styremedlemmer. Styremedlemmer velges for 3 år. Tord Larsen (NTNU) og Kathinka
Frøystad (UiO) ble valgt som nye redaktører for NAT. Valgkomite Rolf Erik Scott (UiB) og
Anne Waldrop (OsloMet), og revisor Benedicte Brøgger velges årlig. Nye roller i styret fra
2021, vedtatt på årsmøtet 2021, er en studentrepresentant Elise Johansen (UiB) og en
representant for Forum for etikk i etnografisk forskning (FEEF) Camilla Hansen. I januar
2022 ble Helene Dahl rekruttert som organisasjonssekretær. Organisasjonssekretæren er den
eneste betalte posisjonen i NAF, og dette er kun en 20% stilling. Uten en dyktig sekretær ville
utvikling av hjemmesidene ikke vært mulig, og den praktiske delen av styrearbeidet (som
utkast til, og utsending av, dokumenter) være en utfordring.

Første møte i desember 2021 var overlapp med tidligere styre, og nye styremedlemmene ble
ønsket velkommen. I 2022 ble det avholdt 6 styremøter (3 i vårsemesteret og 3 på høsten).
Frivillig arbeid på kveldstid har alltid noen utfordringer – i tillegg er antropologer tidvis på
feltarbeid. Men digitale møter har gjort at vi har hatt godt oppmøte. Agenda, med nødvendige
vedlegg, har vært distribuert til styret på forhånd. Styremedlemmer som ikke kunne delta, har
gitt sine innspill skriftlig. Møtene har vært preget av gode diskusjoner om foreningens mål,
strategi og fremtidige aktiviteter.

På styremøtene har vi lagt mye tid på å diskutere hvilken vei foreningen skal ta og ha i
fremtiden. Styret mener at det er viktig at strategier og mål for foreningen skal følge
tradisjonen, men også diskuteres etter som utdanningsfaglige kontekster endres.

NAF ser behovet for å jobbe mer aktiv med å være en inkluderende forening. Synkende
medlemstall vitner om at foreningen trenger å revitaliseres, og skape arrangementer og
aktiviteter som er interessante, viktige og nyttige for bredden av medlemsmassen. I tillegg til
viktige priser for artikkelskriving, NAT prisene, har det vært diskutert muligheten til å
opprette nye kåringer, som «årets formidler» eller «årets gründer».

Styret har også diskutert muligheten for å revitalisere tidligere studentseminarer for PhD og
MA studenter, i tilknytning til antropologikonferansen. Forslag fremmes for årsmøtet 2022.

Det har vært diskutert mulige kartleggingsprosjekt som gir oss en oversikt over hva
antropologer jobber med og hvor de arbeider etter endt utdanning. Dette vil i så fall være et
relativt ressurskrevende prosjekt, som først og fremst må drives og driftes av instituttene –
med eventuell støtte fra NAF.
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Antropologikonferansen og årsmøte
På årsmøtet 2021 var det ingen av instituttene som hadde kapasitet til å gjennomføre
antropologikonferanse i 2022. Dermed blir det kun gjennomført et årsmøte i 2022 (1.
desember 2022, UiO).

Årskonferansen i Bergen 2021 var en stor suksess, med fantastisk gode plenumsforelesninger,
inspirerende workshops og masse positiv stemning. Under flere år med pandemi og lavt
aktivitetsnivå, hadde alle savnet de livlige, faglige debattene og det å komme sammen. Men,
det ble også tydelig at å arrangere konferanse er et stort arbeid for institusjonene som påtar
seg vertsrollen.

Det ble i 2021 diskutert å fremme forslag om å arrangere antropologikonferanse annet hvert
år – motsatt år enn EASA. Konferanser er et faglig viktig samlingspunkt, et faglig og sosialt
løft for antropologimiljøet, som er et viktig mål for NAF. Men med stramme budsjetter og økt
arbeidspress ved både utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter er det langt mer
realistisk at det relativt lille antropologimiljøet i Norge kan gjennomføre en konferanse hvert
annet år. Forslaget fremmes på årsmøtet 2022. Hvis dette forslaget godkjennes på årsmøtet,
vil neste konferanse holdes i november/desember 2023.

Årsmøtet gjennomføres hvert år. Det året det er antropologikonferanse, avholdes årsmøtet
siste dag av konferansen slik det tradisjonelt har vært gjennomført. Motsatt år kan årsmøtet
knyttes til en hel «fagdag» eller et kortere møte med et «tema» (som i 2020 og 2022).

Vedtekter
På årsmøtet i Bergen 2021 ble det en livlig diskusjon om rutinene ved valg av styreverv. Det
ble presisert betydningen av en uavhengig valgkomite, særlig i tilknytning til valg av NAF
styreleder og NAT redaktører. Uklarheter i NAFs vedtekter, og tolkningen av disse, var
grunnlaget for det som ble ansett som uheldige praksiser.

Styret har jobbet med problemstillingen, og fremlegger forslag om revidering av vedtektene
for årsmøtet 2022.

Digitalisering og NAFs hjemmeside
Det forrige styret hadde gjort en grundig jobb for å digitalisere NAFs arbeid og
informasjonsflyt. Vi har jobbet for å skape bedre digitale ressurser for medlemmene. Våren
2022 fikk NAFs hjemmeside nytt design, ble renovert og dermed enklere for medlemmer å
finne det man ønsker og navigere rundt. Norsk Antropologisk Forening
(https://www.antropologi.org).

Nå fungerer nettsiden som et slags oppslagsverk for antropologer i Norge. Hjemmesiden fikk
tilleggsfunksjoner (egne faner) som aktivitetskalender, virtuell bokhylle for NAT-utgaver,
intervjuer for Faghistorieprosjektet ligger under «The Ancestors», Forum for etikk i
etnografisk forskning (FEEF), ledige stillinger for antropologer og stipendiatutlysninger, samt

https://www.antropologi.org
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en egen fane for studenter og jobbsøkertips. Det er også en egen fane for innmelding i
foreningen – hvilket tidligere var unødig kronglete.

Foreningen er avhengig av at medlemmene bidrar med tips om ledige stillinger og andre
interessante saker som bør publiseres. Besøket på hjemmesiden har økt betraktelig! Stadig
forbedring av informasjon og justeringer vil gjøres fortløpende.

Facebook er fortsatt en viktig SoMe-plattform for å profilere antropologiske aktiviteter.

Det er tatt i bruk et nytt verktøy for å sende ut nyhetsbrev til medlemmene.

Norsk Antropologisk Tidsskrift
Ved årsskiftet 2021/22 overtok Tord Larsen og Kathinka Frøystad stafettpinnen fra Peter I.
Crawford og Ada I. Engebrigtsen som NAT-redaktører. Samtidig tok Marianna Betti over
som bokmeldingsredaktør. Redaksjonen dekker nå tre ulike forskningsfelt, byer, institutter og
generasjoner, noe som forhåpentligvis vil optimere tidsskriftets artikkel- og
fagfellerekruttering. Redaksjonssekretær er fortsatt Mathilde Aarvold Bakke, som lønnes
gjennom UNITs «åpne norske tidsskrift»-ordning, og som har representert en uvurderlig
redaksjonell kontinuitet.

Mens 2021 bar preg av mager manustilgang, har NAT i 2022 opplevd et markant oppsving.
Det skyldes i stor grad den vellykkede årskonferansen i Bergen i november 2021, som
markerte slutten på en lang pandemisk isolasjonsperiode. Foruten to manus som nåværende
redaksjon overtok fra sine forgjengere, har NAT hittil mottatt 20 manus. Tre er refusert, seks
er publisert og resten er enten under fagfellebedømming, revisjon eller produksjon.

2022-årgangen består av to enkeltnumre og et dobbeltnummer. Nr. 1 inneholder to
vitenskapelige artikler, en æresforelesning, et minneord og tre bokanmeldinger. Nr. 2
inneholder fire vitenskapelige artikler, NAT-debatt om avkolonisering og tre bokmeldinger.
Nr. 3–4, som fortsatt er under arbeid, blir et temanummer om urban polarisering som ventelig
vil bestå av sju-åtte vitenskapelige artikler og tre bokmeldinger. Redaksjonen gjør sitt beste
for å få det ut før året er omme på tross av forsinket manusmottak.

Statistikk fra Idunn viser at NAT hadde 32479 artikkelvisninger fra 1. januar 2022 og fram til
slutten av september, noe som tyder på at tidsskriftet vil slå fjorårets visningstall på 35017.
Sammenliknet med 2017, da NAT hadde 12229 visninger, tyder økningen på at leserne
omsider begynner å venne seg til overgangen til digital publisering, samtidig som tidsskriftet
lettere når lesere fra tilgrensende fagfelt. NATs nye Facebook-side, der alle nye artikler
omtales fortløpende, og egen fane på hjemmesiden der tidligere NAT nummer er
tilgjengelige, støtter opp om denne utviklingen.

Signe Howell feltarbeidstipend
Signe Howells feltarbeidsstipend ble i år tildelt antropologistudent Magnus Frivoll. Tittelen
på prosjektet til Frivoll er «Aesthetics, Care and Nurturing: How is ‘Nature’ Negotiated
Through Processes of Domestication in Japan». Komiteen besto av Sissel Egden (OsloMet)
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og Bente Sundsvold (UiT) og komiteens begrunnelse kan leses her. Potten var på 12,800
NOK mot tidligere 20,000. Det er ikke mer midler i fondet og dette feltarbeidstipendet
avsluttes derfor.

Howells feltarbeidsstipend har gjennom 13 år bidratt til at masterstudenter har kunnet gjøre
klassiske feltarbeid. NAF ønsker å bruke en del av foreningens overskudd til å opprette et
nytt fond for masterstudenter, etter modell av Howells stipend. Forslaget fremmes for
årsmøtet 2022.

Podcasten Antro-podden
NAFs podcast Antro-podden ble lansert i 2020, med det formål å formidle antropologi på en
ny måte i en digital verden. Initiativet ble utløst av pandemien og samfunnets nedstenging,
men har bevist sin verdi også i et samfunn uten pandemi-restriksjoner. NAF har videreført
produksjonen av podcastserien. Alle episodene ligger tilgjengelig på hjemmesiden (under
egen fane). De er nå tilgjengelige i ulike nedlastingsformat.

Mindre endringer er gjort i bruk av digitale verktøy for å senke brukskostnadene, og det ble
også tatt i bruk en ny plattform for publisering av Antro-podden. Denne podcast-plattformen
har lavere årlig utgift samtidig som den tilbyr tilgang til Apple Podcasts, Spotify og
integrering med nettsiden. 

I inneværende periode er det, frem til oktober 2022, publisert tre episoder med styremedlem
Kenneth Bo Nielsen som vert. Ytterligere tre episoder er planlagt og vil bli publiseres
forløpende. Ideelt skal rollen som vert skal gå på omgang, og at flere bidrar til serien. Målet
er å øke antallet episoder som produseres, på sikt én i måneden. Men, redigeringsarbeidet er
tidskrevende og hvis dette skal bli en realitet behøves frivillige til denne oppgaven.

Antropologidagene NTNU
NAF deltok på en fagfestival «Antropologidagene» 18-19. mars 2022 i Trondheim. Det er et
årlig seminar som antropologistudenter ved NTNU har hatt siden 2016. I år deltok NAF med
et innlegg og stand. Studentrepresentant Elise Johansen (UiB) sammen med Martin
Thomassen (NTNU) holdt innlegg om foreningen.

Det ble det laget en PowerPoint-presentasjon med informasjon om NAF og NAT spisset inn
mot studenter, men også med generell informasjon om foreningen som kan brukes til senere
anledninger. Det ble også laget flyers og buttons med NAFs logo på for å markedsføre
foreningen. Det ble et meget vellykket arrangement. Antropologidagene er viktig for å dele
kunnskap om NAF og rekruttering av studenter. NAF ønsker å delta på fremtidige
fagfestivaler som antropologistudenter rundt omkring i landet arrangerer.

https://www.antropologi.org/post/vi-gratulerer-magnus-johnsen-frivoll-med-tildelingen-av-signe-howells-feltarbeidstipend-2022
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Økonomi
Martin Mogseth har vært økonomiansvarlig. De økonomiske oppgavene har vært fordelt
mellom Martin og organisasjonssekretær Helene Dahl.

Benedicte Brøgger har vært revisor for 2022, og revidert regnskapet for 2021 etter god
regnskapsskikk. Revisors beretning er vedlagt på neste side.

Årsregnskap 2021
Egenkapital ved årsskiftet 2020/21: 99 922,55

Instituttstøtte for to år (2020 og 2021) fra UiO, UiT, NTNU, UiB  217 000,00

Medlemsinntektene i 2021 (økning på 8 medlemmer fra 2020) 68 130,00

Samlede inntektene til foreningen grunnet dobbel instituttstøtte: 232 719,00

Inntekter og kostnader relatert til årskonferansen 2021 er ikke medregnet,
de største kostnadene ble dekket av vertsinstituttet UiB.
Overskuddet fra konferansen er plassert på en separat NAF konto.

Totale utgifter 215 521,30

Overskudd 2021 69 608,70

Foreningens egenkapital var ved årsskiftet 2021/22: 169 773,98
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Budsjett for 2023
Budsjettet for 2023 er utarbeidet med fokus på økt oversiktlighet og prosjektfokus, knyttet til
foreningens aktivitetsplan for 2023. Satsingspunktene for 2023 er økt aktivitet og
arrangementer.

De samlede inntektene er forventet å økes da instituttstøtten i 2022 ble økt til 131 000 kr.
NAF ønsker å fokusere på økt medlemsrekruttering i 2023, gjennom reduserte avgifter på
flere arrangementer og økt aktivitet for studenter.

Forventet lønnskostnader for sekretær er redusert noe som følge av senket lønnssats. Utgifter
for årlige programvarer reduseres med ca. 2000 kr, grunnet utskifting av digitale plattformer
og kutting i unødvendige moduler. Utgifter relatert til honorarer og bankutgifter antas å være
tilsvarende 2021. 

Medlemsstatistikk

Type medlem: 25.05.19 16.05.20 19.11.21 01.10.22 Endring

Livstidsmedlemmer 24 24 24 24 0

Ordinær

(inkludert avgangs

masterstudenter)

141 276 157 156 -1

Studenter 3 35 6 15 +9

Honnør 13 24 18 18 0

Totalt 181 359 205 213 +8

Vi startet året med å verve flere studenter gjennom Antropologidagene på NTNU. Vi ser
derfor en oppgang i studentmedlemmer, som også kan skyldes et økt fokus på studenttilbud
på nettsiden.

Da medlemskontingent ble sendt ut i februar, ønsket 10 personer å melde seg ut, og 47
personer mistet medlemskapet da de ikke betalte kontingent. Bruk av eFaktura hadde en viss
effekt.

Til tross for økning av medlemstallet fra 2019, er det foruroligende mange medlemmer som
faller fra grunnet ubetalt medlemskontingent. Kun 213 medlemmer er altfor lavt. Her må
NAF, instituttene og antropologimiljøene samlet gjøre en innsats for å få opp medlemstallene.


