
 

 
 

 Fra styremøtet i Senter for likestilling   

 Møtedato: 18.05.2010  

    

 Til stede: Per Kristian Egeberg, Ulla-Britt Lilleaas, May-Linda Magnussen, Carl 
Erik Moe, Terje Tellefsen,  Espen Fosse 
 

Referent: 
Åsta L.Einstabland 

 Forfall: Toril Runden, Elisabeth Haaversen 
 
 

 

 
 
 
 
Merknader til sakslisten: Ingen  
 
Saksliste 
 

SL-sak 
05/2010 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Vedtak: Styret godkjenner innkallingen samt dagsorden 
. 

SL-sak 
06/2010 

Referat fra forrige styremøte den 10.02.2009 
Kommentarer:  

 Sak 03/2010 Søknaden til Sørlandet Kompetansefond er enda ikke vedtatt 
 SL vil søke det Regionale forskningsfondet om forskningsmidler  
 Få inn logoen til SL i innkalling og referater  

SL-sak 
07/2010 

Orienteringer og referatsaker 
a) Økonomi og budsjett for 2010 (UBL & KB)  
 Regnskap for 2009 viser et resultatregnskap på kr 209660,-  
 Kommentarer: Overskuddet i SL skyldes flere faktorer som overføringer fra 

2008 på kr 234 378, mindre lønnsutgifter enn beregnet: Senterleder tiltrådte 
ikke før august 2009, samt ekstra inntekter for prosjektet med ”Kvinner i 
forskning”, refusjon av interne lønnsmidler fra lærerutd. ved UiA som 
konferanseansvarlig, ekstra prosjektmidler fra Barne- og likestillingsdep (for 
aktivitets- og redegjørelsesplikten). 

 Alle svar på søknadene vedrørende finansiering av SL for 2010 foreligger 
ikke enda. Det mangler svar fra Vest Agder Fylkeskommune, Aust Agder 
Fylkeskommune samt Agderrådet. SL sender ut en purrring. 

 Vedtak: Frist for å vedta budsjettet for 2010 er 8.juni via e-postkontakt til 
alle styremedlemmene. SL sender ut i forkant forslag til budsjett for 2010 når 
vedtakene fra våre finansiører er på plass.  

      
b) Status vedr aktiviteter i SL (UBL & ÅLE) 
 Ulla-Britt: 
 Vi har ukentlige driftsmøter i SL 
 3 arrangementer i regi av Forskerforum er avviklet våren 2010. Og det er 
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også planlagt tre nye: 2.sept vil Forskerforum få besøk av deltakere tilknyttet 
Kjønnsforskningsprogrammet. I oktober kommer prof. Gerd von der Lippe 
fra HiT, og i november deltar forsker Wencke Mühleisen fra UiS. 

 I oktober 2010 er det i samarbeid med Agderforskning lagt opp til et seminar 
i fht lanseringen av den nye monitoren om levekår. Det er ønskelig at SL 
legger inn ca 100 000 kr for å finansiere indikatorer i fht likestilling 

 I oktober er SL i samarbeid med Reform medarrangør for en nordisk 
konferanse om ”Menn og helse” 

 I januar 2010 skal SL i samarbeid med Agderforskning legge frem rapporten 
vedr prosjektet om de tradisjonelle mennene/ det gode liv på Agder. 

 I mai 2011 får SL igjen besøk av mannsforsker Michael Kimmel i fra USA 
og legger dermed opp til et seminar/konferanse. 

 May-Linda: 
 Det har vært gjennomført tre Likestillingsforum og tre nye for 2010 er også 

fastsatt.  
 Åsta Lovise: 
 Siden forrige styremøtet har SL i tillegg gjennomført 4 arrangementer: To 

arrangementer i fbl med den internasjonale kvinnedagen i samarbeid med 
regionale aktører. Vi har arrangert en fagsamling for Likestillings- og 
diskrimineringsombudet, Reform samt de to andre likestillingssentrene. Og 
vi har også gjennomført et større seminar vedr ”Fedre”  i samarbeid med Kr 
sand kommune. 

 SL har ansvaret for et innlegg i en workshop (Regional level: Gender equality as a 
basis for regional economic development, )  i regi av BLD, UD og KS den 8.juni 
vedr satsing på likestillingsarbeid i Agderregionen. Dette er for 15 EU land 
vedr ny forhandlingsrunde rundt EØS midlene.  

 Det planlegges en konferanse 18 nov. vedr innovasjon og mangfold i 
næringslivet.  

 For høsten 2010 planlegges det besøk til kommuner i Agder i fht aktivitets- 
og redegjørelsesplikten 

 Web utvikling: Vi får nytt websystem (wordpress) fra uke 21 
c) Status evalueringen av SL (UBL) 
 Ved gjennomføringen av intervjuene kom det frem at forskerne var 

overrasket over situasjonen vedr likestilling på Agder.  
 Rapporten fra evalueringen skal være ferdig 1.juli i år. 
d) Presentasjon av nyansatt medarbeider i SL fra 18.05.2010.  
 Arbeidsoppgavene for Espen Fosse er todelt. En del går med til 

webutvikling/webansvarlig og den andre delen er mer praktisk rettet i fht 
oppfølging av daglige rutiner i SL samt pådriverarbeid i fht aktivitets- og 
redegjørelsesplikten. 

 
SL-sak 
08/2010 

Forskningsmidler til Senter for likestilling (UBL) 
- Erfaringer og tilbakemeldinger vedr. søknader 
Ulla-Britt har siden februar 2009 jobbet aktivt for å få inn forskningsmidler til SL. 
Dette har vært en tidkrevende og vanskelig oppgave. Oppfatningene blant regional 
aktører er at det heller må søkes nasjonale forskningsmidler og omvendt når det 
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gjelder kontakt med nasjonale aktører.   
SL har sin faglige kjerne i fht forskning langs to dimensjoner: 

a) Kjønn og helse ( Nasjonalt forskningsfelt) 
b) Levekår og likestilling ( Utfordringer i regionen)  

 
Oversikt over søknader:  

 Det ble i februar 2009 sendt søknad til fire departement i forhold til 
forskningsmidler. (BLD,KRD, HD og AID) vedr ekstra løft for likestilling, 
levekår og helse i Agderfylkene. 

 500 000 kr ble innvilget fra BLD i fht prosjektet ”Tradisjonelle menn” 
 Det er søkt 2 ganger til Forskningsrådet i fht kjønnsforskningsprogrammet 

med avslag begrunnet i ”ikke penger nok” 
 Sørlandet kompetansefond: Søknaden om stipendiatstilling til ” Tradisjonelle 

menn” ble avslått med begrunnelsen ” ikke sentralt nok”. Kompetansefondet 
vil satse på levekår – ikke likestilling og viser til nytt program for 
levekårsforskning. 

 Vest Agder fylkeskommune: Det har vært møtevirksomhet samt søknad om 
støtte til egen forskning med SL. Søknaden er under behandling. 

 Agderforksning: SL har hatt to møter med Agderforskning henholdsvis med 
leder av AF samt med Levekårgruppen. SL får da spørsmål i fht om UiA 
satsning på forskning rundt likestilling, og muligheten for å få tildelt en 
stipendiatstilling. 

 Det foreligger en søknad i fht VAM prosjektet (Forsningsrådet) i samarbeid 
med Agderforskning 

 Helse og rehabilitering: Søknaden retter seg mot prosjektet "Det sterke 
kjønns sårbarhet" - som ikke er regionalt orientert. 

 I august arrangerer SL et møte med Fylkesmannen i Vest Agder, Aust Agder 
fylkeskommune samt NHO Agder i fht å belyse temaet forskning og 
utviklingsarbeid i regionen i fht likestilling.  

Kommentar: 
UiA: I hht å søke om utvidede midler fra UiA med tanke på budsjettinnspill for 
2011, så er det viktig å vise til at alle muligheter er prøvd.  
Styret i SL må trekkes inn aktivt med tanke på å skaffe finansieringer til 
forskningsprosjekter.  
 

SL-sak 
09/2010 

Eventuelt: 
Møtedatoer for SL for 2010 
Det vil bli sendt ut et eget forslag til møtedatoer for styret i SL for 2010. 
 
Likestillingsrådet 
Orientering: Arbeidet for å lage en ny handlingsplan for Likestillingsrådet fra 2012 
er nå satt i gang. Her er det viktig at SL blir en aktiv aktør. 
SL har sekreteriatfunksjon i Likestillingsrådet og for 2010 er det til nå brukt 62 timer 
i fht denne funksjonen. 

 
 


