
   

Referat fra NFUs Årsmøte 16 September 1999 

1. Konstitusjon av møtet og godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. Rekkefølgen på sakene ble endret, slik at sak 6 ble flyttet frem som nr. 2 og de andre 
sakene rykkes nedover. Cathrine Brun og Benedicte Bull ble valgt som referenter. 

  

2. Norsk utviklingsforskning og NORADs nye rolle 

Thorbjørn Gaustadssæther, leder av utredningsseksjonen, NORAD, orienterte om NORADs nye rolle i forbindelse 
med overflytting av ansvar for fordeling av NUFU midler fra Utenriksdepartementet til NORAD. 

  

3. Styrets beretning  

Styreleder la frem styrets beretning Juni 1998 - September 1999.  

Styrets beretning ble godkjent med følgende endring: Siste setning i andre avsnitt s.3, under overskriften Forum 
for Development Studies, lydende: This position may be reconsidered in the case of conferences with many good 
papers which justifies the pulication of a high quality book, går ut.  

Godkjenning av styrets beretning var enstemmig. 

  

4. Regnskap og andre økonomiske saker 

Det ble orientert om fjorårets konferansebudsjett.  

Regnskap for 1998 og budsjett for 1999 ble godkjent. 

  

5. NFU prisen 

Det er besluttet å dele ut en NFU pris for 1999. Vinneren vil bli offentliggjort under festmiddagen som etterfølger 
årsmøtet. 

  

6. Valg av norsk kandidat til EADI styret 

Avtroppende norsk representant i EADI styret, Arne Tostensen, orienterte om endringer EADI etter flytting av 
sekretariatet fra Genève til Bonn.  

Årsmøtet gav sin tilslutning til nominasjonen av Desmond McNeill som ny representant fra Norge. 

  

7. Valg av nytt NFU styre og revisor  

Valgkomiteens innstilling var følgende:  

Elling Tjønneland, CMI, leder, ikke på valg 

Odd-Helge Fjeldstad, CMI, gjenvalg for ny to-årsperiode 

Catrine Brun, NTNU, gjenvalg for ny to-årsperiode 

Anne Margrethe Brigham, NTNU, ikke på valg 

Elisabeth Molteberg, Noragric, ikke på valg 

Harald O. Skar, NUPI, ikke på valg 

Håkon Fottland, SEMUT, ny 

Hege Gulli, NHH, ny 

Benedicte Bull, SUM, ny 
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Vararepresentanter:  

Øyvind Jensen, NTNU 

Frank Olsen, Universitetet i Tromsø 

Arve Ofstad, CMI 

+ Åpen posisjon, Noragric 

Styret og vararepresentanter ble valgt enstemmig i følge valgkomiteens innstilling. Det ble godkjent at Noragric 
selv kan peke ut en vararepresentant ettersom det hersket tvil om navn på Noragrics foreslåtte kandidat.  

  

Følgende personer ble valgt som ny valgkomité:  

Axel Borchgrevink, SUM 

Kjersti Larsen, Noragric 

Turid Bøe, CMI  

  

Revisor: 

Guri K. Stegali ble gjenvalgt 

  

7. Eventuelt  

Neste års NFU konferanse:  

Elling Tjønneland orienterte om neste års konferanse. Den vil bli diskutert på første styremøte og trolig bli 
arrangert av CMI. Tema er ikke klart, men vil være noe i forbindelse med utfordringer for staten i utviklingsland.  

En merknad ble gjort av Desmond McNeill: styret bør ha planer for påfølgende års NFU konferanse klare før 
årsmøtet slik at dette kan ta stilling til dem.  

Det ble uttrykt ønske fra Mariken Vaa om at NFU konferansen også til neste år blir lagt til september, og at man 
ikke går tilbake til tidligere års tidspunkt juni.  

  

Referent: Benedicte Bull & Cathrine Brun 
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