
Årsberetning Foreningen for Kønsforskning 2020-2021 

Ved sidste generalforsamling i oktober 2020 fratrådt hele bestyrelsen og en ny blev valgt til at forestå at 
udarbejde et udkast til en organisationsændring, som det var blevet diskuteret på stormødet i september.  
Siden vi tiltrådte som bestyrelse har vi primært arbejdet med følgende fokus: 

Vedtægter og formål: 

En stor del af vores arbejde siden generalforsamlingen i 2020 har handlet om at gennemtænke en 
organisationsforandring, der kan sikre foreningens fremtidige overlevelse og som har konferencen og 
Krakaprisen som sit omdrejningspunkt, som diskuteret på stormødet i september.  

Herunder har vi brugt meget tid på at gennemtænke og diskutere en ny medlemsstruktur, som kunne sikre 
en økonomisk fundament, men også gøre det administrative arbejde mere overkommeligt. Som det 
fremgår af forslaget til vedtægtsændringer, mener vi, at institutionsmedlemskaber/gruppemedlemskaber 
er det bedste bud på, hvordan man både kan sikre en økonomisk bæredygtig forening, der kan give 
økonomisk støtte til afholdelsen af konferencen hvert andet år, samt at det kan sikre den forankring i de 
eksisterende miljøer, som vi mener er nødvendig.  

Både konferencen og krakaprisen er desuden blevet skrevet ind i vedtægterne, så det er tydeligt, at dette 
vil være omdrejningspunktet for foreningens arbejde fremover.  

Vedtægterne er desuden blevet gennemgået for andre nødvendige opdateringer. Det drejer sig bl.a. om 
kravene til foreningskonti, der er skærpet i forlængelse af hvidvaskskandalerne. 

Økonomi og regnskab: 

Et andet centralt arbejde har handlet om at få styr på økonomien, herunder at færdiggøre det bankskifte 
som blev igangsat af den forrige bestyrelse. Krakaprisen er nu også blevet flyttet over i Arbejdernes 
Landsbank og pengene er blevet geninvesteret, så de forhåbentlig fremover vil give det nødvendige afkast 
til at prisen kan uddeles, uden at der bruges af hovedstolen. På grund af manglende adgang til kontoen 
lånte foreningen penge til Krakaprisen ved sidste uddeling. Disse penge tilbagebetales nu til foreningens 
konto. Foreningen og Krakaprisen har fortsat adskilt økonomi.   

Oprindelig indgik der er abonnement på tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning i medlemsskabet. Da 
tidsskriftet er blevet open access er samarbejdet ophørt, hvorfor  vi  skal have afregnet udeståender med 
KKF. Der er faldet en aftale på plads og pengene vil blive betalt snarest (se budget for 2021).  

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen færdiggjort regnskabet for 2019 og vedlægger også regnskabet 
for 2020. Derudover har vi udarbejdet budget for både 2021 og 2022, da vores forslag til vedtægter 
indebærer, at konferencen, som skal finde sted hvert andet år, tænkes ind i økonomien.  

Kraka prisen: 

I forbindelse med arbejdet med både at flytte Krakaprisen og skrive den direkte ind i foreningens 
vedtægter, har vi gennegået det oprindelige gavebrev fra 1999 for at sikre en overensstemmelse mellem 
dette og foreningens fremtidige vedtægter samt uddeling af Krakaprisen.  

Ændringsforslagene for en lettere revideret og simplere procedure for uddeling af prisen er blevet forelagt 
fondens Fondens indstifter Else Høyrup, som har givet sit skriftlige samtykke hertil. 



Bestyrelsen foreslår i forlængelse af forslaget om at konferencen afholdes hvert andet år, at Krakaprisen 
uddeles for to år ad gangen til konferencen, dvs. at der uddeles to priser til hver konferencen.  

Kommunikation med medlemmerne: 

Vi har brugt en del tid på at gennemgå og rydde op i de eksisterende medlemslister og sikre at de 
overholder GDPR reglerne.  

Derudover har vi, som det også vil fremgå i forbindelse med fremlæggelsen af budgettet, talt om behovet 
for at opdatere hjemmesiden. Det vil der blive behov for, såfremt bestyrelsens forslag til 
organisationsstruktur godkendes. Samtidig skal hjemmesiden også flyttes, da vi ikke længere kan være 
hostet på dens nuværende internetadresse. Som det fremgår af udsendte forslag til budget, vil bestyrelsen 
derfor foreslå at afsætte et større beløb til at få professionel assistance til dette arbejde, inkl. at udarbejde 
et nyt logo/visuel identitet.  

Vi håber generalforsamlingen vil bakke op om vores forslag til omorganisering af foreningens struktur. 
Særligt kommunikationen med medlemmerne forventer vi skal være omdrejningspunktet for vores videre 
arbejde efter Generalforsamlingen 2021 og frem mod Generalforsamlingen 2022, som vi allerede nu kan 
afsløre kommer til at ligge i forlængelse af  den nationale konference organiseret i samarbejde med KU.  

  

Mvh forperson Helene Pristed Nielsen (AAU)  

Samt den øvrige bestyrelse: kasserer Michael Nebeling (KU), Anna Sofie Bach (AAU), Hanne Marlene Dahl 
(RUC), Ea Høg Utoft (AU) 

 

 


