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Årsmelding 2006/2007 
 

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 2005 trådde Anne Karen Bjelland og Jorun Bræck Ramstad ut av styret og 

vi vil benytte anledningen til enda en gang å takke dem for deres innsats. De nye 

styremedlemmene som ble valgt er Anh Nga Longva og Bjørn Bjerkli, som har vært en del av 

styret siden valget i 2006. Under årsmøtet 2007 er ingen styremedlemmer på valg.  

 

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. I tillegg til å 

publisere en utvalgt artikkel fra ”Betwixt & between: sosialantropologistudentenes årbok”, 

har styret i år besluttet å arrangere et karriereseminar ved Universitetet i Oslo i forhold til å 

forberede antropologistudenter på arbeidslivet. Arrangementet holdes 31. Mai 2007 og 

personer fra de tre andre instituttene er hjertelig velkomne til å delta. 

 

Fjorårets konferanser, Årskonferansen og Antronettkonferansen, ble også i 2006 avholdt med 

stort oppmøte. Norsk Antropologisk Tidsskrift kom ut med fire solide nummer og en av 

artikklene vant Universitetsforlagets tidsskriftspris. 

 

I år har styret utført mandatet fra årsmøtet 2006 om å gi foreningen en ny visuell profil og ny 

logo. Vi har engasjert Antena design DA, som i nært samarbeid med styret har designet ny 

logo og brevpapir. Hjemmesidene har også fått et visuelt løft i tråd med den nye logoen. 
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Styremøter 

I perioden 2006-2007 har styret basert seg på en del vedtak via e-post, og har derfor kun 

avholdt to styremøter siden forrige årsmøte. 

 

Økonomi 

 

Årsregnskap for 2006 

Foreningens egenkapital var ved årsskiftet på kr. 487 665,- (se vedlagte resultatregnskap). 

Sammenlikner man med egenkapitalen i 2005, var beholdningen da på kr. 468 777,-.  

 

De to faste inntektskildene til foreningen er foreningsstøtten fra instituttene og 

medlemsinntekter. Støtten fra instituttene har ligget uendret de siste årene på til sammen kr. 

50 000,- (20 000,- fra UiO og UiB og 5 000,- fra NTNU og UiTø). Medlemsinntektene har 

hatt en positiv utvikling de siste årene. De reelle medlemsinntektene var på kr. 67 340,- i 2004 

og 99 975,- i 2005. For 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. 90 av medlemmene er gratismedlemmer, 16 er livsvarige medlemmer, 144 er 

studentmedlemmer og 325 er ordinære medlemmer. I tillegg har vi 5 institusjonsmedlemmer. 

Grunnet gratismedlemskapene, en økning av studentmedlemmer og en reduksjon i 

institusjonsmedlemmer, blir medlemsinntektene samlet noe lavere enn i fjor. I år er de 

samlede medlemmsintektene på kr 94 370,-. 

 

Foreningens største faste utgifter for 2006 var lønnskostnad til sekretær (kr 80 529,-), drift av 

Norsk Antropologisk Tidsskrift og medlemsordningen (kr 27 153,-) og utvikling og drift av 

hjemmesidene (kr. 5 650,-). I tillegg har vi hatt en økning i reiseutgifter (kr 22 293,-) Dette 

kommer av at foreningen dekker utgiftene til konferanse og styremøte for styremedlemmer 

utenfor de fire instituttene, samt sekretæren. I tillegg kommer mindre utgifter til 

representasjon og gaver. 

 

Utgiftene har for 2006 vært lavere enn inntektene, og vi endte med et positivt årsresultat på 

kr. 1 004,-. 

 

Benedicte Brøgger er foreningens revisor.  

 

 

Budsjett for 2007 

Styret ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle foreningen, men økt aktivitet skaper økte 

utgifter.  

 

De budsjetterte utviklingskostnadene for 2006 er i liten grad brukt. Av den grunn ønsker vi å 

overføre utviklingskostnadene til 2007. De fire områdene vi ønsker en ekstraordinær utvikling 

utenom den normale driften er de samme som vi budsjetterte med i fjor. Disse områdene er: 

1. Oppgradering av hjemmesidene: Dette arbeidet er gjort for at hjemmesidene skal passe 

med foreningens nye visuelle profil 
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2. Utvikle Norsk antropologisk tidsskrift: Redaktørene ønsker å utvide tidsskriftet fra fire 

til fem artikler per nummer samt å ha flere bokanmeldelser. I tillegg ønsker 

redaksjonen muligheten til å kunne kjøpe inn og/eller oversette enkelte utvalgte 

artikler. I den forbindelse har styret bevilget dem et disposisjonsfornd på kr 25 000 

årlig. Redaktørene trengte ikke fondet i 2006, og vi foreslår å overføre beløpet til 2007 

3. Rekruttering: Styret ønsker å starte en omfattende rekrutteringskampanje. I denne 

forbindelse har vi på oppfordring fra årsmøtet 2006 satt bort utformingen av 

foreningens visuelle profil til et designbyrå. På den måten har vi nå fått et helhetlig 

design og en felles logo som kan brukes på hjemmesidene og i rekrutteringsmateriell. 

Kostnadene vil komme på budsjettet for 2007. 

4. Faghistorieprosjekt: Ett av intervjuene er gjennomført og fire til er like rundt hjørnet. 

Styret vil i 2007 utarbeide en plan for hvem som videre skal intervjues. 

 

I tillegg har styret vært i kontakt med de ulike instituttene og avtalt en økning i instituttstøtten. 

Den gamle modellen med kr 20 000,- fra UiO og UiB og kr 5 000,- fra NTNU og UiTø utgår. 

Den nye modellen er foreslått til kr 40 000,- fra UiO og UiB og kr 25 000,- fra NTNU og kr 

15 000,- fra UiTø. Inntektene fra instituttene vil da samlet være på kr 120 000,-. Økningen av 

instituttstøtten henger sammen med et ønske om å honorere redaktørene av Norsk 

antropologisk tidsskrift. 

 

Vi legger også opp til en moderat økning i medlemsinntekter. 

 

Norsk Antropologisk Tidsskrift 

Redaksjonen i Norsk Antropologisk Tidsskrift har siden årsskiftet 2003/2004 holdt til ved 

Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. I redaksjonen sitter førsteamanuensis 

Olaf H. Smedal og førsteamanuensis Knut M. Rio med delt redaktøransvar. Stipendiat Kjetil 

Fosshagen, er ansatt som redaksjonssekretær og lønnes fra Universitetsforlaget. Vi vil benytte 

anledningen til å takke tidligere redaksjonssekretær Bjørn Enge Bertelsen for den flotte 

jobben han utførte. 

 

 

Årskonferansen 2006 

”Homo Faber - redskapsbrukeren”, var tittelen på fjorårets Årskonferanse. Konferansen ble 

holdt den 19.-21. mai på Rica Nidelven Hotell i Trondheim. 

 

Arrangørene var Sosialantropologisk institutt ved NTNU, representert ved NAF-

styremedlemmene Jan Ketil Simonsen og Sigrid Damman. 

 

Konferansen hadde godt oppmøte med 127 deltakere. Æresforelesningen ble holdt av Anders 

Johansen. Forelesningen handlet om talekunst som teknikk og naturlighet i det offentlige rom. 

I tillegg ble det avholdt en kveldssesjon med temaet ”Intellectual property” – Immateriell 

eiendom. I panelet satt Thomas Hylland Eriksen, Trude Borch og Gro Ween. Tord Larsen var 

ordstyrer. 

 

Hovedsesjonen var sammensatt av seks plenumsforelesere. Edvard Hviding holdt foredraget 

”Mann under vann: Kunnskap, redskap og komprimert tid i stillehavsfiske.” Hanne Müllers 
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foredrag var om Oljefunn og pionertid på Ekofisk. Henrik Sinding Larsen hadde tittelen 

”Eksternalisering” – et begrepsmessig bidrag til en beskrivelse av redskap og kulturutvikling 

på sitt foredrag. Espen Wæhles foredrag het ”Kongofarernes innsamling av etnografika under 

kolonialismen: redskap til redskaps ervervelse.” Merete Lie holdt et foredrag om tingenes 

kjønn og Tian sørhaug avsluttet plenumssesjonen med ”Den lette økonomien og fetisjering av 

relasjoner. Når produksjon er kommunikasjon.” 

 

Konferansen hadde i alt åtte arbeidsgrupper med god oppslutning og det ble hold 46 innlegg 

under arbeidsgruppene. Kvaliteten på sesjonene var meget god og flere innlegg vil bli 

bearbeidet og publisert.  

 

Antronettkonferansen 2006 

Antronettkonferansen 2006 ble avholdt 28.-29. September. I intime lokaler og med ca 60 

deltakere fungerte Antronettkonferansen godt som en nettverksarena. Antropologer som 

jobber i ulike yrker fikk sjansen til å møte hverandre til faglig dialog og erfaringsutveksling.  

 

Konferansen hadde tre plenumssesjoner. Foreleserne var Thomas Hylland Eriksen som 

foreleste om antropologiens samfunnsnytte. Jon Hanssen-Bauer avsluttet første dagen med 

foredraget ”Antropologi og fredsarbeid”. Antronettkonferansen ble avsluttet av Elisabeth 

Fosseli Olsen som forelste om antropologi og entrepenørskap. 

 

Det ble også avholdt til sammen 6 arbeidsgrupper fordelt på to dager med ca 20 deltakere per 

gruppe. Arbeidsgruppene startet med et innlegg av arbeidsgruppelederne før 

gruppediskusjonen over temaene startet. 

 

Antronettkonferansen er nå etablert som et fast årlig arrangement. 

 

 

”Antropologien og arbeidsmarkedet” 

I tillegg til Antronettkonferansen og dannelse av nettverksgrupper, ønsker vi at instituttene 

kan samarbeide med NAF og karrieresentrene om tiltak for masterstudenters forberedelser til 

arbeidslivet. Studentene ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen tok i fjor 

kontakt med foreningen fordi de skulle arrangere et karriereseminar der. Foreningen bidro 

med tips om personer og hva et slikt seminar burde inneholde. Alumni-gruppen for 

Sosialantropologisk institutt ved NTNU var vertskap for et liknende heldags seminar den 17. 

mars i år, og Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo skal 31. Mai 2007 arrangere 

et karriereseminar for sine studenter. Foreningen hjelper til på slike seminarer med nettverk 

og foredragsholdere. 

 

Ny visuell profil 

Foreningens hjemmeside www.antropologi.org har i år blitt visuelt oppdatert slik at de passer 

til foreningens nye logo. Designerbyrået ”Antenna Design DA” har i tett samarbeid med 

styret utviklet en ny logo og nytt utseende på hjemmesidene. I tillegg har vi utarbeidet en 

brosjyre som skal distribueres til medlemmer og ulike aktuelle institusjoner i Norge. Vi håper 

alle medlemmene tar i et tak og distibuerer brosjyren til antropologi-venner som enda ikke er 

medlemmer. 

http://www.antropologi.org/
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Historieprosjektet 

Styret har i lengre tid arbeidet med et historieprosjekt, der hensikten er å dokumentere 

foreningens og antropologifagets utvikling i Norge. Vi ønsker i første omgang å plukke ut 

egnede personer som kan intervjue sentrale personer fra ulike miljøer og institutter innen 

sosialantropologi. Vi ønsker å belyse pesonlige faginteresser og fagbidrag til utviklingen av 

sosialantropologien i Norge. Vi tenker oss at intervjuene kan inngå som grunnlagsmateriale i 

et større faghistorieprosjekt. Styret har utarbeidet et forslag på intervjuere og på hvem som 

skal intervjues. Ambisjonen er at intervjuene skal publiseres. 

 

 

I første omgang har vi valgt å intervjue fem personer:  

Hvem som intervjues Intervjues av Status 

Georg Henriksen Espen Wæhle Gjennomført 

Jan Petter Blom Olaf Smedal Gjennomført 

Harald Eidheim Thomas Hylland Eriksen Prosessen er i gang 

Arne Martin Klaussen Tian Sørhaug Prosessen er i gang 

Axel Sommerfeldt Jan K. Simonsen/ Rune 

Flikke 

Prosessen er i gang 

 

I løpet av året vil styret utarbeide en plan for videre fremdrift. 

 

 

Styret er godt fornøyd med foreningens utvikling og ser frem til enda flere utfordringer den 

kommende perioden. Vi har blant annet vært i kontakt med noen frivillige engasjerte personer 

i forbindelse med å lage et tidsskrift som skal konsentrere seg om antropologiens anvendelse i 

samfunnet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

______________ 

 

Halvard Vike  

Leder, Norsk Antropologsk Forening 

 


