
Årsmøte Fulbright Alumni 

Association Norway   
 

Fulbright Alumni Association Norway ønsker 

velkommen til årsmøte 

torsdag, 15. juni kl. 16.45-17.30, Nobelinstituttet, Henrik 

Ibsens gt. 51, Oslo 

Møteagenda:  

- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av dagsorden 

- Årsberetning 2016/2017 

- Regnskap 2016 

- Valg av styre og revisor   

 

Du finner årsberetningen på vår nettside: 

https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/ 

 

Arrangementer høsten 2017: 

FAAN Debattmøte  
 

Velkommen til et spennende og tidsaktuelt debattmøte til høsten. 

Tema for årets debattmøte blir Transatlantiske relasjoner i lys 

av Brexit og presidentvalget i USA, spesielt med fokus på 

populistiske strømninger. Debattmøtet vil ha et panel med ulike 

fageksperter, deriblant Kim Gabrielli, Hilde Restad og Halvard 

Notaker.Arrangementet vil være gratis og åpent for alle. Følg 

med på våre nettsider eller på Facebook, her vil det komme mer 

informasjon om sted og tid etter hvert.  
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 Kjære Fulbright 
Alumni 
 

Styret i Fulbright Alumni 

Association Norway (FAAN)  

planlegger flere spennende 

arrangementer i løpet av 

2017. I dette nyhetsbrevet får 

du informasjon om årsmøte, 

tidligere og   kommende 

arrangementer, og utdeling 

av Fulbright-prisene 2017.  

Hvis du ikke er medlem enda, 

så vil vi gjerne invitere deg til 

å bli medlem i FAAN.   

Årlig medlemskontigent er 

200,- Kontonr: 

1600.20.73513. NB: Husk å 

oppgi navn i merknadsfeltet 

når du betaler. 

Du kan også betale på 

VIPPS: #84932 Fulbright 

Alumni Association Norway 

For adresseoppdatering: 

Vennligst send oss en epost. 

Fint om du kan indikere om 

du er interessert i å motta 

Alumni Nyhetsbrev og annen 

korrespondanse i elektronisk 

form. Slik hjelper du både 

miljøet og oss. 

Kontaktinfo:  

Tlf: 22 01 40 10 

Epost styret: 

alumni.styret@fulbright.no 

 

 

https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/


Understanding Peace in the Arctic 
 
Konferansen "Understanding Peace in the Arctic" finner sted ved Universitetet i Tromsø i juni. 
Konferansen er et resultat av Fulbright-arktiske initiativ og ledes av en norsk stipendiat, Gunhild 
Hoogensen Gjørv. 
 
Arktis hevdes ofte å være en unik region, både for sitt naturlige miljø, samt de fredelige politiske 
forholdene som fortsetter å herske til tross for spenningene og utfordringene som skjer globalt. 
Samarbeidet i Arktis har vist seg å være robust og på noen måter løsrevet fra uenigheter og spenninger 
som utvikler seg andre steder i internasjonale relasjoner. Understanding Peace in the Arctic er et 
tidsriktig internasjonalt arrangement som samler internasjonale og lokale forskere som bidrar til 
forståelsen av Arktis, fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap og kunst. Formålet med konferansen er å 
spørre hva som er "Fred" i Arktis, på hvilke måter eller hvordan spiller forskning på tvers av 
vitenskapsdisipliner en avgjørende rolle for å bidra til fred i Arktis, og hvordan er vår forskning relevant 
for å videreutvikle politikk?  
 

 
Tromsø havn en idyllisk sommerdag (Foto: yayimages) 
 

Blant hovedtalere kan nevnes Hedda Bryn Langemyr, direktør for fredsrådet i Norge. Hun er aktiv i den 
offentlige debatten om spørsmål knyttet til fred og sikkerhet, særlig Norge, NATO og Russland. Samt 
Professor Alan K. Henrikson er Lee E. Dirks, Professor Diplomatic History Emeritus og grunnleggende 
direktør for diplomatiske studier ved The Fletcher School of Law og Diplomacy, Tufts University 
 
 
I tillegg vil hovedtalere være Fulbright alumni i 2015-2016 "Fulbright Arctic Initiative", partnere / kolleger 
del av Nansen Professorsamarbeidet mellom UiT og Universitetet i Akureyri, og Senter for Fredstudier 
(CPS) partnere fra Russland. 
 
 
Tid: 13.06.17 kl. 15:00 til 15.06.17 kl. 16:30 
Sted: Senter for fredsstudier, campus Tromsø 



Foredrag om Cancer Moonshot Initiative 
 

Den 6. mars arrangerte FAAN et foredrag på 

litteraturhuset ved professor Jarle Breivik, UIO. 

Foredraget var basert på den kritiske kronikken 

han i fjor skrev i New York Times angående 

President Obamas Cancer Moonshot Initiative.  

En engasjert forsamling fikk høre om 
sammenhengen mellom aldring og kreft, og 
hvordan økningen i kreft de siste årene i stor grad 
kan forklares av stigende levealder i befolkningen.  

Du kan lese Breiviks kronikk her: 
https://www.nytimes.com/2016/05/27/opinion/obamas-pointless-cancer-moonshot.html 

 

  

Fulbright-prisen 2017 

FAAN har invitert til nominasjon for to priser: Fulbrights Artikkelpris for beste akademiske artikkel 

publisert i 2016, samt Fulbrights Artikkelpris for unge forskere (Ny pris i 2017). 

Ved utløp av fristen hadde styret fått inn mange sterke nominasjoner fra ulike fagfelt. Totalt kom det 

21 nominasjoner til Fulbrightprisen, og 12 nominasjoner til Fulbrightsartikkelpris for unge forskere. 

En tverrfaglig komite har gått grundig gjennom alle de innkomne nominasjonene for å identifisere 

vinnerne av de to prisene, og under stipendutdeling på Nobelinstituttet torsdag 15. juni vil årets 

vinnere annonseres.  

 

Forrige års prisvinner John-Arne Røttingen mottok Fulbrightprisen på seremonien i Nobelsenteret, juni 2016. Her avbildet 

sammen med  komitemedlemmene for Fulbrightprisen. 

 

https://www.nytimes.com/2016/05/27/opinion/obamas-pointless-cancer-moonshot.html


 

Styret 2016/2017 - Fulbright Alumni Association Norway 

Styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer. 

Styrets leder 

Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13 

Styremedlemmer 

Thomas Børstad, University of Minnesota, 2009-2010 
Silje Gamstøbakk, Georgetown University, 2015-2016 
Vibeke Grøver, Harvard University, 2013-14 
Minda Holm, George Washington University, 2014-15 
Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015 
Solveig Birgitte Moe, University of Houston, 2015-2016 

Varamedlemmer 

Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2012-2013 
Ragnhild Grønning, Georg Washington University, 2015-2016

 


