Årsberetning for FAAN 2017-2018
Styret har i perioden 16.juni 2017 - 27.mai 2018 hatt følgende aktiviteter:
● Arrangert debattmøte 16. november 2017 på Litteraturhuset, der Hilde Restad, Michael
Mayer, Kim Noguera Gabrielli, og Anders Romarheim diskuterte Transatlantiske relasjoner
ett år etter det amerikanske presidentvalget. Vårin Alme var ordstyrer for debatten. I tillegg
vil det gjennomføres et arrangement i juni 2018.
● Forskningsprisene Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere
● Mer synlighet av FAAN gjennom regelmessige nyhetsbrev
● Bedre FAAN sin økonomi gjennom å få flere medlemmer, og ved å ta i bruk VIPPS for å
gjøre betalingen enklere
Styrets arbeid
Årsmøtet til FAAN ble avholdt den 15. juni 2017. På møtet gikk flere tidligere styremedlemmer
ut av styret etter å ha gitt viktige bidrag som styremedlemmer for FAAN gjennom flere år.
Styret har avholdt 8 styremøter. Utover styremøtene har styret konferert regelmessig via e-post
og telefon. Det foreligger referat fra samtlige styremøter. Styremøtene har vært holdt på
Fulbrightkontoret i Arbinsgate 22. Petter Næss og Rena Levin har stilt som observatører for
Fulbright Foundation på styremøtene. Styret ønsker å takke ansatte på Fulbrightkontoret for et
svært godt samarbeid og for god støtte i foreningens arbeid.
Det nåværende styret består av syv medlemmer. Nedenfor følger en kort beskrivelse av disse
personene, og hvilke oppgaver de har hatt ansvaret for i styret.

Styret
Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i
2012-2013. Han er førsteamanuensis i innovasjon ved Institutt for strategi og
entreprenørskap, Handelshøyskolen BI, samt Honorary Associate Professor ved
Warwick Business School. I sin forskning gjør han praksisbaserte studier av
tverrfaglig samarbeid, læring, endring og innovasjon i helsevesenet. Han har
vært styremedlem i FAAN siden 2014, og har vært styreleder i perioden 20162018.

Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of
Medicine og Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte Higher
Education Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og
utdanningsleder ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet,
UIO. Han forsker på Cancer Communication og er spesielt opptatt av hvordan
vi som samfunn og enkeltmennesker forstår og forholder oss til
kreftproblematikken.

Thomas Børstad var Fulbright student ved University of Minnesota i 2009/2010,
hvor han studerte medisinsk teknologi. Han har en mastergrad i teknisk
kybernetikk fra NTNU, og jobber i dag som forskningssjef hos Elliptic Labs i
Oslo. Børstad har vært styremedlem i FAAN siden 2013.
Ragnhild Grønning var Fulbright student ved George Washington University’s
Elliott School of International Affairs i 2014-2015. Her tok hun en master i
International Affairs med fokus på internasjonale organisasjoner og
internasjonal rett. Hun jobber nå som forskningsassistent ved ARENA senter
for europaforskning ved Uniersitetet i Oslo, forsker ved Nordområdesenteret,
Nord Universitet og som Research associate i The Arctic Institute og har vært
styremedlem siden 2016.

Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San
Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i
sykepleievitenskap, og er i dag fagutviklingssykepleier og postdoktor ved
kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Lindberg har vært
styremedlem siden 2016.

Kyrre Glette var Fulbright Scholar ved NASA Jet Propulsion Laboratory,
California Institute of Technology, Pasadena i 2012.Han har en mastergrad i
datateknikk fra NTNU og ph.d. i informatikk fra UIO. Glette er
førsteamanuensis og forsker på robotikk og intelligente systemer ved Institutt
for informatikk og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time
and Motion, UIO. Han har vært styremedlem siden 2017.

Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs
i 2015. Hun er juniorforsker I Forskningsgruppen for Utenrikspolitikk og
Diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har vært styremedlem
i FAAN siden 2015.

Foreningens økonomi
Styret har de siste to årene tatt grep for å forbedre foreningens økonomi. Årskontingenten ble
på årsmøtet i 2017 vedtatt økt fra 200 til 250 kr. Medlemmer har blitt oppfordret til å betale
kontingent jevnlig gjennom nyhetsbrev. Det er mulig å betale med VIPPS, som for eksempel
har gjort det lettere å få innbetalt kontingent for medlemmer som har deltatt på debattmøter.
Styret har i år ikke påtatt seg noen utgifter til avisannonse(r), som har gjort at utgiftene har blitt
lavere kontra tidligere år. Styret anser foreningens økonomi som god. Det gjøres oppmerksom
på at Fulbright-prisene dekkes av et eget stipendfond øremerket prisene.

Medlemsarbeid
Medlemslisten har blitt fortløpende oppgradert ved henvendelser fra medlemmer om
adresseforandringer, og ved inn- eller utmeldinger.

Informasjonsarbeid
De viktigste kommunikasjonskanalen fra FAAN har vært nyhetsbrev, e-poster til medlemmer
og andre interessere, samt Facebook siden til FAAN. Nyhetsbrev har vært sendt ut flere ganger
i løpet av året, og der har det blitt gitt informasjon om hvem som er styremedlemmer, planlagte
arrangement, Fulbrightsprisene og muligheter for å betale med VIPPS. Tilbakemeldingene fra
medlemmer indikerer at denne kommunikasjonsformen har fungert godt.

Utdeling av Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere
Styret vedtok i januar 2014 å opprette en årlig forskningspris. Hensikten med prisen er å bidra
til å:
● Styrke generell kunnskap og anerkjennelse av Fulbrightprogrammet.
● Øke fordelene med å være med i Fulbrightprogrammet.
● Kommunisere resultater av Fulbrightstipender til allmenheten, og fordelene med deltakelse
i utveksling mellom Norge og USA gjennom Fulbrightprogrammet rettet mot potensielle
søkere.
● Bidra til å synliggjøre forskning og forskningsresultater til allmennheten og internt i
akademia.
Fulbrights Artikkelpris tildeles forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i det
foregående året, og tidligere prisvinnere inkluderer Thomas Hegghammer fra Forsvarets
Forskningsinstitutt som fikk prisen i 2014, og i 2015 var prisvinnerne Øyvind Holme
(Sykehuset Sørlandet) og Magnus Løberg (Universitetet i Oslo). I 2016 vant John-Arne
Røttingen prisen. Han er nå Administrerende Direktør i Norges Forskningsråd.
Den vitenskapelige komite som ble nedsatt i
2017 besto av Vibeke Grøver, Jarle Breivik,
Kyrre Glette, Niels Schia og Bjørn Erik
Mørk. Fulbrights artikkelpris 2017 gikk til
Alexander H. Sandtorv for artikkelen
«Metal-free Synthesis of Aryl Amines:
Beyond
Nucleophilic
Aromatic
Substitution». Artikkelen ble publisert i
Angewandte Chemie International, et av de
mest anerkjente tidsskriftene i verden
innenfor kjemi. Artikkelen tar for seg en ny
metode for å danne karbon nitrogen
bindinger, uten bruk av metallkatalysator. Den nye metoden for å danne karbon
nitrogenbindinger er et viktig fremskritt innenfor organisk syntese, som trolig vil kunne brukes

i fremstillingen av essensielle kjemiske forbindelser i framtiden. Sandtorvs forskningsarbeid
ble gjennomført som Fulbright Visiting Scholar ved Portland State University, Department of
Chemistry, og han disputerte våren 2015 ved Universitetet i Bergen. Han er i dag postdoktor
ved Portland State University.
Fulbrights artikkelpris for unge forskere gikk til Sofie A.E. Høgestøl, for
artikkelen «The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers:
A Singular Victory in the Fight Against Impunity». Artikkelen ble publisert
i Nordic Journal of Human Rights i oktober 2016 og var en av de første
vitenskapelige publikasjonene om rettsprosessen og dommen mot den
tidligere diktatoren i Chad, Hissène Habré, ved Den ekstraordinære
afrikanske domstolen i Senegal.
Høgestøl analyserer den 25 årige kampen til ofrene i Chad for å få Habré
straffeforfulgt for menneskerettsforbrytelsene begått under hans regime på 80-tallet,
rettsmekanismen opprettet av Den afrikanske union i Senegal for å få Habré stilt for retten i
2012, og livstidsdommen Habré fikk i 2016. Til slutt vurderer Høgestøl om rettsprosessen kan
brukes som modell for å straffeforfølge andre statsledere for menneskerettsforbrytelser.
Høgestøl er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter og mottok Fulbright-stipend i
2011 for å ta mastergrad i rettsvitenskap ved Georgetown University.

Informasjon om nominering av kandidater til de to prisene for 2018 ble annonsert på FAAN
sine Facebooksider, på Fulbright sin Facebookside, i nyhetsbrevene til FAAN og gjennom flere
andre kanaler. Opprinnelig var det frist for nominasjoner 20 mars ble forlenget for å få inn flere
bidrag, men styret var av den oppfatning at det var ønskelig med flere nominerte og utsatte
derfor fristen til 1.april. Dette viste seg å være en fornuftig vurdering. Totalt kom det inn 18
nominasjoner til Fulbrights Artikkelpris og 10 nominasjoner til Fulbrights Artikkelpris for
Unge Forskere. De nominerte representerte mange fagfelt, og det var god spredning i både alder
og kjønn. Det var høy kvalitet på de innsendte bidragene, og nominasjonene fra i år viser som
i tidligere år at tidligere Fulbrightere publiserer i en rekke ledende internasjonale tidsskrift. I
perioden april-mai 2018 arbeidet en vitenskapelig komite med å vurdere alle de innkomne
artiklene. Komiteen besto av Jarle Breivik, Kyrre Glette, Bjørn Erik Mørk og Feroz Mehmood
Shah. Prisene tildeles ved mottagelsen for utreisende Fulbright-stipendiater den 4. juni på
Nobelinstituttet.
Åpne møter arrangert av FAAN
I løpet av perioden juni 2017-juni 2018 har FAAN arrangert/arrangerer ett åpent møte:
Den 16. november arrangerte FAAN
debattmøte om Transatlantiske relasjoner
ett år etter det amerikanske valget på
Litteraturhuset. I panelet deltok Michael
Mayer (Institutt for forsvarsstudier), Anders
Romarheim (Institutt for Forssvarsstudier,
Hilde Restad (Bjørknes Høyskole) og Kim
Gabrielli (UNICEF). Ordstyrer var Vårin
Alme (Amerikanskpolitikk.no). Det ble en

spennende debatt, hvor panelistene blant annet diskuterte hvordan Trumps politikk påvirker
europeisk og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og om utviklingen i USA er midlertidig eller
permanent.
FAAN vil arrangere et debattmøte den 14. juni på OsloMet om Fremtidens Universitet.
Norske universiteter og høyskoler er i økende grad opptatt av internasjonale rangeringer, og
hvordan man kan bygge opp forskning og utdanning som er konkurransedyktig på verdensbasis.
Ulike tiltak har blitt iverksatt for å oppnå dette, blant annet sammenslåing av en rekke
akademiske institusjoner samt omgjøringer fra høyskole til universitet. I tillegg har regjeringen
varslet at de vil undersøke om en foretaksmodell vil gi universitetene og høyskolene større
frihet.
Dette berører alle aspekter ved høyere utdanning (organisasjons- og ledelsesmodell,
internasjonalisering, digitalisering). I dette møtet ønsker vi å se hvordan utviklingen i Norge
påvirker fremtidens universitet. Hvilke fremtidsvisjoner finnes for norske
utdanninginstitusjoner, og og kan vi se for oss ulike scenarier for høyere utdanning i fremtiden
– elfenbenstårn, effektivt foretak, eller kunstig intelligens? Paneldeltagere vil være Curt Rice,
Rektor, OsloMet, Malcolm Langford,

Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond
Fondets styre består av: 2 representanter for tidligere Fulbrightstipendiater: Atle S. Hansen og
Ørjan Helland, og 2 representanter fra Fulbright Alumniforeningens styre: Bjørn Erik Mørk og
Minda Holm. Styret har behandlet en sak via e-post hvor styret ga sin tilslutning til FAANstyrets ønske om også i år å dele ut forskningsprisen og ny artikkelpris for unge forskere og
bevilget i den anledning hhv. kr. 50.000 og kr. 10.000 til formålet.

På vegne av styret i Fulbright Alumni Association Norway

_______________________
Bjørn Erik Mørk, Oslo 27.05.2018
Styreleder FAAN

