
   

Årsmøtet i Norsk Forening for Utviklingsforskning (NFU), 2002 

 
Tidspunkt: torsdag 14 november 2002, kl. 17.30,  
Sted: Auditorium X, NTNU Dragvoll, Trondheim 

1) Konstituering og godkjenning av dagsorden  
Antall frammøtte: 10 personer. Håkon Lein ble godkjent som ordstyrer. Dagsorden ble godkjent av årsmøtet. 
Morten Bøås (Fafo) og Einar Braathen (NIBR) ble valgt som referenter.  

2) Styrets beretning  
Avtroppende leder Kristian Stokke (UiO) redegjorde for styrets beretning. Styret hadde i den inneværende 
perioden konsentert seg om NFUs kjerneaktiviteter grunnet organisasjonens identitetsproblemer og den berømte 
'tidsklemma'. Etter spørsmål fra salen ble det en lengre debatt om foreningens medlemstall. Omtrent 260 stykker 
er registert som medlemmer, men tallet er høyst uklart da innkreving av medlemsavgift foregår i 
oktober/november. Det som imidlertid er klart er at medlemsutviklingen ikke er positiv. Det blir stadig færre som 
betaler og spesielt er dette påfallende i 2002. Blant hovedfagsstudenter og yngre forskere er det urovekkende lav 
rekruttering. Årsmøtet kom med flere forslag til det nye styret for å rette på dette. Styret ble bedt om å gjøre NFU 
mer profilert både ved årskonferansene og i perioden mellom disse. Det ble også foreslått å gjøre om NFU-nytt til 
et elektronisk nyhetsbrev.  

Under styrets beretning redegjorde også Desmond McNeill (SUM) for sitt arbeid som norsk representant i EADIs 
styre. Desmond mente at viktige og spennende reform-prosesser var på gang i EADI. Sekretariatet er flyttet til 
Bonn og en ny leder (Luc de la Rive Box) er valgt. Arbeidsgruppe strukturen i EADI er også blitt reformert. 
Dessverre var ikke disse endringene spesielt synlige på EADIs siste store konferanse i Lubljana i september 2002. 
Årsmøtet uttrykte bekymring for tilstanden i EADI, men var enig med Desmond i at EADI potensielt sett er en 
viktig institusjon , spesielt hvis EADI blir GDNs regionale 'hub' for Europa. I den sammenheng er det også av 
interesse for NFU hvorvidt NORAD velger og opprettholde støtten til EADIs tidsskrift European Journal of 
Development Research. Desmond opplyste også årsmøtet at han ønsket å trekke seg fra sitt verv. Årsmøtet 
aksepterte dette.  

3) Regnskap  
Årsmøtet tok det fremlagte regnskap til etterretning. Det endelige regnskapet kan ikke gjøres opp før ved 
årsskiftet og årsmøtet gav derfor det nye styret fullmakt til å godkjenne dette. Årsmøtet uttrykte imidlertid også 
bekymring for minskende innbetaling av medlemskontingent.  

4) Årskonferansen 2003  
Det var innkommet et skriftlig forslag fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) om å arrangere NFU 
konferansen 2003 over temaet Politics and Poverty Reduction. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. Neste NFU 
konferanse vil derfor bli arrangert av NIBR over det overnevnte tema i siste halvdel av oktober 2003.  

5) Valg av nytt styre og revisor Det kom bare et endringsforslag til valgkomiteens innstilling. For å få en 
representant fra Bergens-miljøet inn i styret ble Arne Wiig (CMI) foreslått i stedet for Paul Opoku-Mensah (NTNU). 
Innstillingen ble vedtatt sammen med dette forslaget, men årsmøtet uttrykte bekymring over 
kjønnssammensetningen til det nye styret.  

Styreleder:  
Haakon Fottland (UiTØ), ny - 2 år.  

Styrerepresentanter (nye er valgt for to år):  
Tor Arve Benjaminsen (Noragric, NLH)  
Håkon Lein ((NTNU)  
Berit Rostad (NTNU)  
Einar Braathen (NIBR) - ny.  
Trond Vedeld (NIBR) 
Erik Blytt (SUM UiO) - ny. 
Morten Bøås (FAFO AIS) - ny.  
Arne Wiig (CMI) - ny.  

Vararepresentanter (for ett år):  
Ingrid Nyborg (Noragric, NLH)  
Maggi Brigham (NTNU)  
Siri Gloppen (CMI)  
Christine Smith- Simonsen (UiTØ)  
Paul Opoku-Mensah  

Revisor:  
Styret gis fullmakt til å oppnevne revisor.  

EADI representant (3 år):  
Trond Vedeld (NIBR) - ny.  

Valgkomite  
Kristian Stokke (UiO), leder  
Axel Borchgrevink (NUPI)  
Are Knutsen (CMI)  
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