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Ved seneste generalforsamling i maj 2021, der blev afholdt på Zoom, var der stort fremmøde, og 

hovedpunktet på dagsordenen var den nye bestyrelses forslag til vedtægtsændringer. Disse blev efter 

grundig diskussion vedtaget, og har dermed dannet grundlaget for bestyrelsens arbejde i den 

mellemliggende periode. Det betyder, at vi siden seneste generalforsamling primært har arbejdet med 

følgende fokus: 

1) At facilitere afholdelse af en tilbagevendende konference i en dansk kontekst 

2) At uddele KRAKA Prisen til vigtig og nyskabende dansk forskning indenfor feltet 

3) At etablere en national kommunikationskanal for forskningsmiljøer og forskere tilknyttet foreningen 

4) At understøtte det nordiske samarbejde inden for feministisk forskning 

Konferencen: 

Vi vedtog ved seneste generalforsamling at gøre konferencen til en begivenhed, der finder sted hvert andet 

år. KU har meldt sig på banen som vært i 2022, og der er allerede sondering i gang vedr. værtskabet i 2024, 

som bliver CBS. Vi har oplevet stor positiv opmærksomhed omkring 2022 konferencen, og forventer at 

omlægningen til afholdelse hvert andet år, kan bidrage til at fastholde denne opmærksomhed. Der er 

kommet over 65 papers abstracts til konferencen samt positiv interesse fra miljøer over hele Danmark. 

Kraka prisen: 

Krakaprisen er nu skrevet direkte ind i foreningens vedtægter, og der er indgået en aftale med banken om 

en investeringsstrategi, der sikrer mulighed for at udbetale prisen i mange år fremover. Ved seneste 

generalforsamling blev det vedtaget, at Krakaprisen uddeles for to år ad gangen til konferencen, dvs. at der 

uddeles to priser til hver konference.  

Fristen for indstillinger til Krakaprisen for 2020 og 2021 udløb første december 2021, og der var ved fristens 

udløb indkommet i alt 17 indstillinger, hvilket vi kan forstå på tidligere bestyrelsesmedlemmer, er en stærk 

forøgelse ifht de seneste år. Den nuværende bestyrelsen drager derfor den forsigtige konklusion, at vi dels 

er lykkedes med at kommunikere bredt ud om prisen, og at det dels virker fornuftigt at behandle 

indstillinger hvert andet år. 

Kommunikation med medlemmerne & nordisk samarbejde: 

Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at Foreningen overgår fra individuelle medlemsskaber til 

kollektive – bl.a. for at mindske administrationen og omkostningerne til opkrævning af medlemsskaber. Det 

er gået over al forventning med at reorganisere og få etableret institutionsmedlemsskaber. Der blev 

budgetteret med syv institutionsmedlemsskaber for 2021, og vi er endt med at opnå 14. 

Hovedindsatsen i bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling har været centreret om at opdatere 

og helt relancere foreningens hjemmeside på en ny platform og skabe et nyt logo og en ny visuel identitet 

for foreningen. Dette arbejde har været overordentligt tidsskrævende, og selvom den nye hjemmeside er 

oppe og fuldt funktionsdygtig, er der stadig forbedringspotentialer. 

Vi har endvidere fortløbende måtte bruge en del tid på at sikre, at foreningens måde at kommunikere med 

og registrere medlemmer overholder GDPR kravene. Vi er endnu ikke færdige med at udvikle en model der 

tilfredsstiller alle vores ønsker, men der arbejdes forsat på sagen. 



Mht til det nordiske samarbejde, så har bestyrelsen arbejdet i regi af sit medlemskab i NORAs bestyrelse, på 

at arrangere NORA-konferencen, som afholdes i Oslo i juni 2022. Indtil udgangen af 2022 er tidsskriftet 

redaktionelt på danske hænder (SDU) ligesom Danmark (v. Camilla Bruun Eriksen) er forperson for 

bestyrelsen. Ved årsskiftet overgår redaktionen såvel som forpersonsposten til Island. Sidst, men ikke 

mindst har NORAs bestyrelse påbygyndt arbejdet med at opdatere tidsskriftets advisoryboard. 

Økonomi og regnskab: 

Det bankskifte, der var begyndt da den nuværende bestyrelse tiltrådte i 2020, er nu helt gennemført, og 

budget og regnskab kører efter den plan, der blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2021. Der er også 

endeligt afregnet udeståender med KKF. Bestyrelsen har vedtaget at abonnere på et regnskabsprogram der 

letter administrationen omkring kontigentopkrævning og sikrer transparens i regnskabet for Foreningen, 

Bestyrelsen har færdiggjort regnskabet for 2021, som vedlægges. Derudover vedlægges budget for 2022.   
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