
GENERALFORSAMLING	  SEPTEMBER	  2017	  
1. Valg	  af	  dirigent:	  Lene	  Kristine	  Konrad	  
2. Valg	  af	  referent:	  Helene	  Scott-‐Fordsmand	  
Godkendelse	  af	  dagsorden:	  Punkt	  6	  på	  den	  oprindelige	  dagsorden	  diskuteres	  ikke,	  
da	  der	  ingen	  indkomne	  forslag	  er.	  

3. Forkvindens	  årsberetning:	  
Udarbejdet	  af	  Lene	  Kristine	  Konrad	  og	  Katla	  Heðinsdóttir.	  
Det	  noteres	  at	  der	  har	  været	  vellykket	  spredning	  i	  arrangementer	  året	  igennem.	  
Der	  foreslås	  en	  enkelt	  ændring	  af	  beskrivelsen	  konferencen	  i	  februar,	  samt	  tilføjelse	  
af	  KU-‐arrangement	  om	  køns-‐	  og	  diversitetspolitik	  d.	  1.	  December	  2016.	  Denne	  sidste	  
godkendes	  ved	  førstkommende	  bestyrelsesmøde.	  Generalforsamling	  -‐	  NKiF	  2017.	  
Ændring:	  Februar	  2017,	  ordet	  "repræsenteret"	  slettes	  fra	  sidste	  linje	  i	  paragraffen.	  
Tilføjelse:	  "December	  2016	  
Netværket	  assisterede	  ved	  et	  arrangement	  i	  forbindelse	  med	  indførslen	  af	  en	  køns-‐	  
og	  diversitetspolitik	  for	  personalet	  ved	  KUs	  afdeling	  for	  filosofi.	  Da	  der	  ved	  
arrangementet	  var	  behov	  for	  (personlig)	  stillingtagen	  til	  universitetspolitiske	  
spørgsmål,	  blev	  det	  besluttet,	  at	  deltagende	  repræsentanter	  hver	  især	  måtte	  
repræsentere	  egne	  holdninger,	  og	  netværket	  optrådte	  ikke	  i	  kraft	  af	  en	  særligt	  
ensrettet	  position.	  Arrangementets	  afvikling	  forløb	  godt,	  omend	  samarbejdet	  havde	  
visse	  uheldige	  konnotationer	  og	  bar	  præg	  af	  en	  ulige	  arbejdsfordeling."	  OBS	  skal	  
godkendes!	  

Den	  endelige	  version	  af	  årsberetningen	  findes	  som	  appendix	  sidst	  i	  referatet.	  
4. Diskussion	  af	  og	  evt.	  revision	  af	  formålsparagraf	  (§2):	  	  
Mødets	  dirigent	  læser	  formålsparagraffen	  højt	  for	  alle	  tilstedeværende.	  Det	  
bemærkes,	  at	  netværket	  udover	  den	  danske	  tilknytning	  også	  har	  noget	  internationalt	  
samarbejde,	  men	  der	  ændres	  ikke	  yderligere	  i	  teksten,	  da	  disse	  primært	  må	  betegnes	  
som	  eksterne	  samarbejdspartnere,	  og	  ikke	  egentlige	  medlemmer	  af	  netværket.	  
Kategorien	  “Videnskabshistorie”	  tages	  ud	  af	  paragraffen,	  således	  at	  der	  blot	  listes	  
“filosofi	  og	  idéhistorie”.	  

5. Fremlæggelse	  af	  regnskab	  og	  budget:	  
Fremlægges	  af	  Helene	  Scott-‐Fordsmand.	  
Netværket	  har	  ikke	  egentlig	  noget	  budget.	  Der	  har	  været	  nogle	  indtægter	  og	  udgifter	  
i	  forbindelse	  med	  konferencen	  foråret	  2017,	  men	  disse	  har	  bevæget	  sig	  enten	  direkte	  
over	  fonde,	  MEF-‐instituttet	  ved	  KU,	  eller	  via	  private	  udlæg.	  Det	  kommende	  
bestyrelses-‐år	  vil	  formegentlig	  rumme	  mere	  arbejde	  og	  involvering	  i	  en	  undersøgelse	  
af	  en	  bedre	  økonomisk	  løsning.	  Det	  bemærkes	  at	  der	  for	  hjemmesiden	  er	  en	  udgift	  på	  
omkring	  200	  kr.	  årligt,	  som	  lige	  nu	  finansieres	  privat	  af	  enkelte	  medlemmer.	  Dette	  
bør	  løses	  i	  de	  kommende	  år.	  

6. Indkomne	  forslag.	  Forslag	  skal	  være	  indkommet	  senest	  en	  uge	  før	  
generalforsamlingen:	  
(sløjfes)	  

7. Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter:	  Mødets	  dirigent	  lader	  der	  gå	  en	  runde,	  hvor	  alle	  
tilstedeværende	  meddeler	  om	  de	  ønsker	  at	  stille	  op,	  og	  i	  hvilken	  rolle.	  	  
Sabrina	  Ebbersmeyer	  og	  Nana	  Cecilie	  Halmsted	  Kongsholm	  stiller	  begge	  op	  in	  
absentia	  som	  bestyrelsesmedlemmer.	  Desuden	  opstiller:	  
• Lene	  Kristine	  Konrad	  
• Katla	  Heðinsdóttir	  
• Nanna	  Taszarek	  Holm	  



• Helene	  Scott-‐Fordsmand	  
• Zeynep	  Üsüdür	  
• Tine	  Hindkjær	  Madsen	  
som	  faste	  bestyrelsesmedlemmer,	  samt:	  
• Alexis	  Steiaholt	  
• Katrine	  Høghøj	  
• Rosa	  Burr	  
Der	  alle	  stiller	  op	  som	  suppleanter.	  	  
Alle	  vælges	  ind.	  Bestyrelsen	  ser	  således	  afgangen	  af	  Pernille	  Schmidt	  Hansen	  og	  
Rikke	  Moresco,	  og	  takker	  for	  deres	  arbejde.	  

8. Valg	  af	  kasserer:	  
Katla	  Heðinsdóttir	  vælges	  som	  kasserer,	  og	  det	  bemærkes	  at	  hun	  bør	  tale	  med	  
Josefine	  Pallavicini,	  tidligere	  medlem	  af	  bestyrelsen,	  der	  i	  sin	  medlemsperiode	  
undersøgte	  muligheder	  som	  kan	  bliver	  relevante	  i	  det	  kommende	  år.	  Nanna	  Taszarek	  
Holm	  vælges	  til	  suppleant.	  

9. Eventuelt.	  Zeynep	  Üsüdür	  får	  til	  opgave	  at	  indkalde	  til	  første	  bestyrelsesmøde	  i	  det	  
kommende	  foreningsår.	  

	   	  



Årsberetning 2016-17  

September 2016 
Traditionen tro afholdtes semesterstartsforelæsning, denne gang med nyt koncept, hvor to 
filosoffer forholder sig til samme emne. Robin May Schott og Elodie Boublil var inviteret til at 
tale om sårbarhed. Semesterstartsforelæsningen, inklusive launch af website og 
generalforsamling afholdtes på Studenterhuset og var velbesøgt.  

November 2016 
Et mindre arrangement under navnet “Æbleskiver og abstracts” blev afholdt på KUA. Tanken 
var, at yngre filosoffer, som overvejede at deltage med oplæg til “Kvinder i spil”-konferencen, 
kunne komme og få noget feedback på deres idéer og abstracts.  

Arrangementet var velbesøgt, omend der ikke var så mange af de fremmødte, der havde 
mod på at holde oplæg.  

December 2016 
Netværket assisterede ved et arrangement i forbindelse med indførslen af en køns- og 
diversitetspolitik for personalet ved KUs afdeling for filosofi. Da der ved arrangementet var 
behov for (personlig) stillingtagen til universitetspolitiske spørgsmål, blev det besluttet, at 
deltagende repræsentanter hver især måtte repræsentere egne holdninger, og netværket 
optrådte ikke i kraft af en særligt ensrettet position. 

Arrangementets afvikling forløb godt, omend samarbejdet havde visse uheldige 
konnotationer og bar præg af en ulige arbejdsfordeling. 

Februar 2017 
Konferencen med temaet “Kvinder i spil” afholdtes på KUA 24.-25. februar. 
Konferencen var velbesøgt og med oplægsholdere fra Sverige, Norge og Danmark. 
Efterfølgende god feedback fra deltagere. God afvikling af konferencen, men bestyrelsen var 
ikke altid så godt bemandet. 

Juni 2017 
Et mindre, uformelt arrangement afholdtes: “NKIF sommerhygge”. Formålet var at mødes på 
en hyggelig måde og ønske god sommer. Arrangementet var ikke så velbesøgt pga 
eksamen, men ideen er god, så planen er at gentage til næste år, dog uden om 
eksamensperioden.  

Løbende: Arbejdet med web og på sociale medier er fortsat og fortsætter.  

	  


