
   

Årsmøtet i Norsk Forening for Utviklingsforskning (NFU), 2003 

Tidspunkt: torsdag 23 oktober 2003, kl. 18:30 - 19:45  
Sted: FAFO, Oslo  

1) Konstituering og godkjenning av dagsorden  
Godkjent ved akklamasjon  
Antall frammøtte: 23 personer  
Morten Bøås valgt til møteleder ved akklamasjon  
John McNeish og Ketil Fred Hansen valgt til referenter ved akklamasjon  

2) Styrets beretning  
NFU leder Håkon Fottland gjennomgikk styrets årsberetning i stikkordsform. (full tekst delt ut på møtet) Trond 
Vedeld refererte fra EADI sitt arbeid. Ingen spørsmål eller kommentarer. Godkjent ved akklamasjon.  

3) Regnskap 2003, 2000,2001 og 2002  
Manglende regnskap fra tidligere år er nå klargjort for revidering og vil bli revidert, revisjon trykkes i NFU nytt.  

Det er blitt ny regnskapsperiode som går fra årsmøte til årsmøte. Dette gjør 2003 regnskapet vanskelig å 
sammenligne med budsjett, men styret sier det er i rute og årsmøte stoler på det.  

4) Medlemskontingent for 2004  
Opprettholdes som i dag 400,- for ordinære medlemmer og 200,- for studenter. Styret ble oppfordret av årsmøte 
til å arbeide med en mer differensiert medlemskontingent for 2005, (studenter, pensjonister, familier og evt. 
institusjoner)  

5) Budsjett 2004  
Presentert og godkjent ved akklamasjon. trykkes i NFU nytt.  

6) Regnskap for NFU årskonferanser 2000, 2001, 2002  
Årsmøtet tar regnskapene til etterretning.  

7) NFU årskonferanse for 2004  
Det forelå søknad både fra UiB/Senter for Utviklingsstudier og NORAGRIC.  

Styret foreslår at NORAGRIC får 2004 og UiB får 2005 på grunnlag av rotasjonsprinsippet. Gunnar G. Michelsen 
presenterte UiB sitt forlag Education, Knowledge and Development med vekt på at det var veldig viktig ikke å 
utsette konferansen pga mange ulike miljøer som arbeidet med utdanning i Bergen for tiden. Ingrid Nyborg 
presenterte NORAGIC sitt forslag Landscapes of Poverty. Etter noe diskusjon i salen bestemte styret at votering 
skulle foretas og at taperen skulle få konferansen i 2005. Det ble også oppfordret til å bestemme konferansen 2 år 
på forhånd pga den store planleggingen konferansen innebærer.  

Votering: 10 stemte for NORAGRIC, 12 stemte for UiB, 1 stemte ikke. 23 stemmeberettigede (medlemmer) 
tilstede.  

Vedtak: NFU konferansen for 2004 arrangeres av UiB/Utviklingsstudier mens NFU konferansen 2005 arrangeres av 
NORAGRIC.  

8) Innkommende saker  
Ingen  

9) Valg  
Valgkomiteens forslag fikk sterk kritikk pga mannsdominans. Benkeforslag om å bytte ut Bjørn Letnes NTNU med 
Darley Jose (NORAGRIC) ble vedtatt ved akklamasjon. Ellers ble valgkomiteens forlag godtatt, men med sterk 
oppfordring til det nye valgstyret om å få inn flere kvinner neste år.  

NFU sitt styre etter årsmøtet er som følger:  

Faste styremedlemmer  
Tor Arve Benjaminsen (NLH) - gjenvalg, velges for to år  
Erik Blytt (SUM), ikke på valg  
Einar Braathen (NIBR), ikke på valg  
Morten Bøås (FAFO AIS), ikke på valg  
Håkon Fottland (leder, UiTø), ikke på valg  
Ketil Fred Hansen (Idegruppen Nord-Sør, Stavanger) - ny, velges for to år  
Darley Jose Kjosavik (NORAGRIC) - ny, velges for to år  
Ragnhild Lund (NTNU) - ny, velges for to år  
Arne Wiig (CMI), ikke på valg  

Vararepresentanter til styret  
Paul Opoku-Mensah (UiB) - gjenvalg, velges for ett år  
Elisabeth Sandersen (UiTø) - ny, velges for ett år  
Tina Søreide (CMI) - ny, velges for ett år  
Trond Vedeld (NIBR) - "ny", velges for ett år  
Bjørn Letnes (NTNU) - ny, velges for ett år  

Valgkomite  
Ruth Haug - leder (NORAGRIC) - ny, velges for ett år  
Axel Borchgrevink (NUPI) - gjenvalg, velges for ett år  
Siri Gloppen (CMI) - ny, velges for ett år  

Revisor  
Styret gis fullmakt til å oppnevne revisor  
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