
   

Referat fra årsmøtet i Norsk Forening for Utviklingsforskning 
CMI, Bergen, 05. oktober 2000 

Dagsorden 

1. Konstituering  
2. Styrets beretning  
3. Regnskap og andre økonomisaker  
4. Årskonferansen 2001  
5. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor  
6. Forskningspolitisk tema: NFR og norsk utviklingsforskning (innledning til debatt ved Johan Helland fra CMI 

Jesper W. Simonsen fra NFR)  
7. Eventuelt  

  

1) Konstituering av årsmøtet 

Styremedlem i NFU Håkon Fottland fra SEMUT ble valgt til ordstyrer. Stein Sundstøl Eriksen fra NUPI og Hege Gulli 
fra NHH ble valgt til referenter. Ordstyrer informerte at punkt 7) i dagsorden, eventuelt, går ut da saker under 
eventuelt må meldes to uker før årsmøtet.  

Det var ingen kommentarer til dagsorden og den ble godkjent av årsmøtet. 

  

2) Styrets beretning 

Avtroppende styreleder Elling Tjønneland fra CMI informerte om de viktigste punktene i styrets skriftlige 
årsberetning som ble delt ut til årsmøtet.  

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsberetningen og den ble godkjent av årsmøtet. 

  

3) Regnskap og andre økonomisaker 

Avtroppende kasserer Odd Helge Fjeldstad fra CMI la fram NFUs regnskap for kalenderåret 1999 samt budsjett for 
år 2000. Kontingentinntektene for 1999 var lavere enn budsjettert. Fjeldstad mener dette kan skyldes at NFU ikke 
har fått refundert kontingenter fra NUPI fra medlemmer som meldte seg inn i forbindelse med årskonferansen 
1999 som ble arrangert av NUPI. Fjeldstad har vært i kontakt med NUPI og han og/eller styrets nye kasserer vil 
følge opp saken.  

Årsmøtet godkjente regnskapet for 1999. 

Fjeldstad foreslo nye rutiner for økonomisk rapportering i NFU. Siden regnskapsåret (kalenderåret) er veldig 
forskjellig fra NFU sitt år blir budsjettet som legges fram for årsmøtet i oktober mer som et regnskap. Fjeldstad 
foreslo derfor for årsmøtet at det på neste årsmøtet legges fram følgende: 

1. Årsregnskap for forrige kalenderår (år 2000)  
2. Regnskap t.o.m. siste kvartal før årsmøtet (dvs år 2001)  
3. Budsjett for ett år fra 01.01.2002  

Ordstyrer foreslo følgende for vedtak: 

Budsjettet for år 2000 godtas  
Medlemskontingenten holdes på samme nivå  
Det nye styret skal lage budsjett for 2001  

Alle punktene ble vedtatt av årsmøtet. 

  

4) Årskonferansen 2001 

Det var kommet inn to søknader om å arrangere NFUs årskonferanse i 2001: fra SEMUT i Tromsø (tema: 
minoritets- og urbefolkning) og fra Arena for Utviklingsstudier i Trondheim (tema: IKT og utvikling i Sør). De to 
skriftlige forslagene ble delt ut til årsmøtet. Maggie Brigham informerte om hovedpunktene i Trondheims forslag på 
vegne av Arena (Arena var ikke representert på årsmøtet), og Håkon Fottland fra SEMUT informerte om deres 
forslag. Til dette punktet på dagsorden fungerte Elling Tjønneland som ordstyrer. 

Det var flere kommentarer fra salen. 

  

NFR: siden NFR støtter NFU-konferansen vil de gjerne være med i utviklingen av programmet for neste 
årskonferanse. 

Avtroppende styreleder Elling Tjønneland orienterte om at styret ikke har fattet noen endelig beslutning om 
arrangør eller tema. Etter årsmøtet vil styret, neste års arrangør samt NFR sammen diskutere innholdet for neste 
årskonferanse. 

Olav Stokke, NUPI: mente Forum for Utviklingsstudier også bør være med å diskutere innholdet av 
årskonferansen. 

Einar Braathen, NIBR: Det bør diskuteres hvor mye føring hovedtema og hovedinnledere skal ha for tema for 
papers i parallelle sesjoner. Hvis tema for papers skal følge hovedtema må dette ikke være for smalt. Tromsø bør i 
såfall definere temaet noe bredere, og f.eks. inkludere etnisitet. Trondheim sitt tema er bra, men for smalt til å få 
inn mange papers. 

Morten Bøås, SUM: Bør NFR være med å bestemme tema? En del prinsipielle spørsmål reiser seg her. 

Mariken Vaa, Nordiske Afrikainstitutt: parallelle sesjoner bør være mer åpne m.h.t. tema, spesielt for å få med 
flere studenter. 
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Harald Aspen, NTNU: Er usikker på om Trondheim (Arena) er moden for en konferanse allerede om ett år, kanskje 
bør IKT-konferansen holdes om to år. 

  

Elling Tjønneland foreslo følgende for avstemning: 

1) Tromsø arrangerer årskonferansen 2001, og Trondheim med tema IKT i 2002 

2) Trondheim arrangerer årskonferansen 2001 

  

Det var et klart flertall for det første forslaget, dvs årsmøtet vedtok at Tromsø (SEMUT) arrangerer årskonferansen 
i 2001, og at Trondheim (Arena) oppfordres til å arrangere årskonferansen i 2002 med tema IKT. 

  

5) Valg av leder, styre, valgkomite og revisor 

Ordstyrer Fottland foreslo at årsmøtet gikk til valg på en og en blokk: 

1. Leder: Kristian Stokke, UiO 

Årsmøtet valgte Stokke til leder 

2. Styremedlemmer: 

Anne Margrethe Brigham, NTNU 

Benedikte Bull, UiO 

Cathrine Brun, NTNU 

Håkon Fottland, SEMUT 

Hege Gulli, NHH 

Tor Arve Benjaminsen, Noragric 

Stein Sundstøl Eriksen, NUPI 

Lise Rakner, CMI  

Årsmøtet valgte de foreslåtte styremedlemmene, men Lise Rakner presiserte at hun ikke ville bli 
valgt inn som kasserer, noe som ved en feil var påført det skriftlige forslaget. Årsmøtet lar det 
nye styret selv velge kasserer blant de valgte styremedlemmer. 

3. Revisor: Guri Stegali, CMI 

Årsmøtet valgte Stegali 

4. Varamedlemmer 

Rune Skarstein, NTNU 

Ingrid Nyborg, Noragric 

Bertil Tungodden, NHH/CMI 

Frank Olsen, UiTØ  

Årsmøtet valgte de foreslåtte varamedlemmene 

5. Valgkomité 

Axel Borchgrevink, NUPI 

Are Knutsen, CMI 

Kjersti Larsen, Noragric 

Årsmøtet valgte den foreslåtte valgkomiteen med Borchgrevink som leder.  
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