Referat fra årsmøtet i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærarutdanningane 2021
Årsmøtet ble avholdt i fbm den nasjonale nettverkskonferansen, 25-26 november 2021.
Møtetidspunktet var 26 november, kl 15-16.
Sak 1: Møteledelse: Håvard Friis Nilsen (HiØ) og Ingunn Vines Kvamme (UiA) ble valgt
som møteledere.
Sak 2: Leif Tore Trædal (HVL) ble valgt som protokollfører.
Sak 3: Underskrivere av protokollen (referat). Nicola Karcher (HiØ) og Thor Erik Sortland
(HVL) ble valgt som underskrivere.
Sak 4: Godkjenning av årsmøteinnkalling. Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
Sak 5: Styrets årsmelding. Årsmeldingen ble tatt til orientering av årsmøtet.
Sak 6: Styrets forslag til arbeidsprogram. Spørsmål ble reist i fht. hvordan nettside og
planlagt tidsskrift skal vedlikeholdes og driftes. Svar: Nettsiden skal driftes av styrets
medlemmer. I fht tidsskrift må nettverket søke om eksterne midler som kan stimulere
til aktivitet. Tidsskriftutvalg skal utrede muligheter og konsekvenser for nettverket.
Vedtak: Styrets forslag til arbeidsprogram vedtatt.
Sak 7: Konferanse 2022. Bjørn-Henrik Johannesen orienterte om planleggingen av
konferansen ved UiT. UiT har ikke landet program helt, men det er sannsynlig at
temaet urfolk og nasjonale minoriteter vil få en sentral plass. Man undersøker også
muligheten for å avholde konferansen på campus Alta.
Vedtak: Årsmøtet takker for invitasjon og bifaller.
Sak 8: Valgkomite ved Ronald Nolet (region øst) presenterte innstillingen for nytt styre.
Foreslåtte nye kandidater:
Region Midt:
Styremedlem: Kristine Waarhus Smedby, DMMH
Vara: Martin Veier-Olsen, NTNU
Region Vest:
Styremedlem: Irene Tollefsen (HVL)
Vara: Thor Erik Sortland (HVL)
Ikke på valg:
Region Øst:
Håvard Friis Nilsen
Nicola Karcher
Region Nord:
Bjørn Henrik Johannesen, UiT

Rolf Inge Larsen, UiT
Region Sør:
Ingunn V. Kvamme, UiA
Tord Austdal, UiS
Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt.
I tillegg ble følgende forslag til vedtak ble fremmet av valgkomiteen:
Man ønsker en endring i vedtekter i fht. to punkter:
1) Årsmøtet velger leder og nestleder separat etter at nytt styre er valgt.
2) Man legger til i vedtektene at valgkomite skiftes ut etter samme prinsipper som
styret, men i ‘utakt’ med valg av de regionsvise styremedlemmene. I praksis vil det
si at når man neste år skal velge nye styremedlemmer for region Øst, Sør og Nord,
skal man samtidig velge medlemmer for valgkomite fra region Vest og Midt.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til endringer av vedtekter.
Sak 9: Endring av Paragraf 2. Styret foreslår at paragraf endres i henhold til forslag i
innkalling. Kommentar: Det ble stilt spørsmål ved om at det å bryte nettverkets
nøytrale linje kan være uheldig i fht. oppslutningen om nettverket. Man ville i
utgangspunktet ha dette som et faglig nettverk, og ikke en organisasjon som mener og
‘tenker’. Svar: Dette vil alltid være en avveining, men styret mener at det også vil være
rart om nettverket ikke kan uttale seg om en del saker (f.eks. forslag om nytt
‘fremtidsfag’). Dette må imidlertid gjøres med omhu. Det ble også kommentert at
dersom det hadde vært stort engasjement om denne saken, så hadde oppmøtet på
årsmøtet vært større.
Vedtak 1: Forslag om endring ble nedstemt (hadde ikke 2/3 flertall).
Vedtak 2: Forslag legges frem på nytt ved neste årsmøte.
Sak 10: Forslag ble fremmet om etableringen av en samarbeidsplattform for masteroppgaver i
samfunnsfaglærerutdanningen. Eksempelvis kan dette være i form av regelmessige
Zoom-møter eller -samlinger knyttet til masterprosjekter.
Vedtak: Styret tar saken videre. Anna Nøkland – NLA – ekstern kontaktperson.
Forslag ble fremmet om at man legger årsmøtet tidlig i nettverkskonferansen (og tidlig
på dagen). Dette for å stimulerer til større deltakelse.
Vedtak: Styret tar saken videre i dialog med arrangøren av nettverkskonferansen for
2022 (UiT).
Stord, 07.12. 2021
Nicola Karcher, HiØ

Thor Erik Sortland, HVL

