
Årsberetning for FAAN 2020-2021 

 

Styret vil i perioden 8.juni 2020 til 14. juni 2021 ha gjennomført følgende aktiviteter:  

● Valgt vinnere til forskningsprisene Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge 

Forskere – men utdelingen vil skje i løpet av høsten 2021 

● Arrangert et webinar: Johnny Cash «How and why fans love the man in black”.  

● Distribuert flere nyhetsbrev om aktivitetene til FAAN 

● Fulgt opp FAAN sin økonomi  

 

Styrets arbeid  

Årsmøtet til FAAN ble avholdt den 8. juni 2020 via zoom. Styret har i perioden 2020 - 2021 

avholdt 7 styremøter. Utover styremøtene har styret konferert regelmessig via e-post, telefon og 

zoom. Det foreligger referat fra samtlige styremøter. Samtlige styremøter har vært gjennomført 

over zoom på grunn av korona-restriksjoner. Rena Levin og Cathrine Schrumpf Nordahl har stilt 

som observatør 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. 

 

Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San 

Francisco i 2014-2015. Hun er i dag postdoktor ved Lovisenberg Diakonale 

Sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og studerer intervensjoner 

for behandling av kneartrose, Maren har vært styremedlem siden 2016, og vært 

styreleder i perioden 2019-2020. Som styreleder har hun fulgt opp planlegging og 

gjennomføring av oppgavene til   styret, samt vært med i komiteen som har vurdert 

de nominerte kandidatene til Fulbrights artikkelpris og Fulbrights artikkelpris for 

unge forskere, samt samarbeidet om kassereroppgavene.  

 

Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 

2016–2017 og har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Feroz er i dag 

førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og arbeider med temaer innen 

etikk og politisk filosofi. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2018, har vært 

med i komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin 

artikkelpris og prisen til Fulbright artikkelpris for unge forskere. 

 



Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, 

American University, Washington DC I 2016. Han har en mastergrad i arkeologi 

fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og 

PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er 

førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for 

landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. 

Han har vært instituttleder på Institutt for internasjonale miljø- og 

utviklingsstudier (Noragric) og styremedlem siden 2019. Han har vært med i 

komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin artikkelpris 

og prisen til Fulbright artikkelpris for unge forskere og har vært kasserer. 

Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North-

Carolina i 2018-2019. Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, 

Law and Society ved University of Manchester, UK. PhD kandidat i psykologi om 

terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn og unge med angstlidelser. Jobber 

i barne- og ungdomspsykiatrien ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale 

Sykehus. Stine har hatt ansvar for arrangement samt vært med i komiteen som har 

vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin artikkelpris og prisen til Fulbright 

artikkelpris for unge forskere 

Sudan Prasad Neupane Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved 

Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 

2018 – 2019. Han er utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og 

PhD i psykonevroimmunologi. Sudan forsker på immunologiske signaler i 

komorbide psykiske lidelser og om selvskading, selvmord og selvmordsatferd ved 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo. 

Han har vært styremedlem siden 2019. Han har bidratt i arbeidet med planlegging 

og gjennomføring av seminarer og aktiviteter.  

 

Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, -

historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og 

Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal 

undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO. Hun har vært 

styremedlem siden 2019. Hun har bidratt i arbeidet med planlegging og 

gjennomføring av seminarer og aktiviteter.    

Nathalie Holme var Fulbright-stipendiat ved University of North Texas Health 

Science Center i Forth Worth, Texas i 2019-2020. Hun er utdannet lege ved 

Universitetet i Oslo og tar for tiden PhD i human sirkulasjonsfysiologi ved 

Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Holme har vært styremedlem siden 

2020. Hun har hatt spesielt ansvar for kommunikasjon og nyhetsbrev.  

 



 

 

Foreningens økonomi  

Årskontingenten har vært 250 kr siden 2017. 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 

gjennomført noen fysiske arrangement og har heller ikke hatt fysiske styremøter, noe som 

medfører færre utgifter dette året. 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 Facebooksiden 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, 

Fulbrightprisene og muligheter for å betale med VIPPS. Tilbakemeldingene 

fra medlemmer indikerer at denne kommunikasjonsformen har fungert godt.  

 

Bildet viser et eksempel på nyhetsbrev 

 

 

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 samt John-Arne Røttingen, tidligere Administrerende Direktør i Norges 

Forskningsråd. Vinneren av prisen i 2020 var Lise M. Helsingen fra Universitetet i Oslo. I 2017 

innførte FAAN også en artikkelpris for unge forskere. Første mottager av denne prisen var Sofie 

Høgestøl (Universitetet i Oslo). Vinneren av prisen i 2020 var Gaute Otnes, forsker ved Institutt 

for energiteknikk, Kjeller.   

I forbindelse med Fulbrights 75-års jubileum og Alumniforeningens 50-års jubileum mottok 

Alumniforeningen følgende informasjon fra Fulbright-kontoret:  

Alumniforeningen takker Fulbright-kontoret for dette flotte og generøse initiativet og muligheten 

til å markere begge jubileumene i forbindelse med prisene!  

Informasjon om nominering av kandidater til de to prisene for 2020 ble annonsert på FAAN sine 

Facebooksider, på Fulbright sin Facebookside, i nyhetsbrevene til FAAN og gjennom flere andre 

kanaler. Fristen for nominasjoner var den 29 mars. Totalt kom det inn 41 nominasjoner, hvorav 26 

nominasjoner til Fulbrights Artikkelpris og 15 nominasjoner til Fulbrights Artikkelpris for Unge 

Forskere. De nominerte representerte mange fagfelt, og styret er spesielt fornøyd med at antall 

nominasjoner til prisen for Unge Forskere har økt betydelig. Vi ser fremdeles at kvinner er 

underrepresentert blant de nominerte, og styret vil neste år iverksette tiltak for å få opp antall 

kvinnelige nominasjoner. 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 2021 arbeidet en komite med å vurdere alle de innkomne artiklene. 

Komiteen besto av Maren Falch Lindberg, Feroz Mehmood Shah, Shai Andre Divon og Stine 

Harstad. Kjersti Misje Østbakken og Kyrre Glette har vært med som eksterne representanter.  

På grunn av restriksjoner i forbindelse med bølge 3 av pandemien i Oslo ble ved mottagelsen for 

utreisende Fulbright-stipendiater ved Nobelinstituttet avlyst. Prisutdelingen er derfor utsatt. 

Dersom restriksjonene letner vil neste års styre dele ut prisene i forbindelse med 

velkomstarrangementet for nye Fulbrightere fra USA den 2. september 2021.  

«I år feirer vi 75års jubileum for president Harry Trumans signering av lovforslaget som skapte 

Fulbrightprogrammet, som nå finnes i over 160 land. Norge var med allerede fra 1949, og i 

1971, etter ca. 2000 nordmenn hadde gjestet USA med Fulbrightstipend, ble den Norske 

Forening for Fulbrightstipendiater (Fulbright Alumni Association Norway, FAAN) stiftet.  

 

For å markere både Fulbrights 75- og Foreningens 50 års jubileer, vil Fulbright Norge i år 

påskjønne Fulbright Alumni Association Norways forskningspris med kr.50,000, fordelt likt på 

de to prisene som da blir på hhv. Kr.75,000 (Artikkelpris) og kr.35,000 (Artikkelpris for unge 

forskere).  På vegne av Styret og Fulbrightkontoret er vi glade for å kunne uttrykke 

takknemlighet overfor Fulbright Alumni Association ved å bidra til dette glimrende tiltaket» 

 



 

Åpne møter arrangert av FAAN 

I løpet av perioden juni 2020-juni 2021 har FAAN arrangert ett webinar. Det bemerkes at på grunn 

av den pågående situasjonen med restriksjoner på grunn av den pågående koronapandemien ble 

det ikke mulig å gjennomføre et lenge planlagt seminar i samarbeid med US Embassy med 

opprinnelig arbeidstittel «Countering Malign Influence and Disinformation». FAAN og US 

embassy har søkt og fått tildelt midler fra US State Department øremerket dette seminaret, og har 

fått forlenget fristen for disse midlene til ut 2021.  

Webinar med Dr. Jonathan Silverman: Johnny Cash International: How and why fans love the 

man in black” 27. oktober 2020.  

Den 27 oktober 2020 arrangerte FAAN et åpent webinar 

om Johnny Cash og hvordan han og hans musikk har vært 

en inspirasjon på tvers av Norge og USA.  

Arrangementet var forankret i Fulbright US alumnus Dr. 

Jonathan Silverman og Dr. Michael Hinds bok «Johnny 

Cash International: How and Why Fans Love the Man in 

Black”. Seminaret hadde spesielt fokus på norske fans og 

var åpent for alle.  

Panelet bestod av forfatterne av boken, Jonathan Silverman og Michael Hinds, samt to norske 

Fulbright Alumni: Asbjørn Grønstad (professor i visuell kultur ved Universitetet i Bergen) og Oda 

Tvedt (filosof og musiker med sterk forkjærlighet for bluegrass, grunnlegger av Bergen 

Bluegrass), hvor sistnevnte fremførte to Johnny Cash låter i løpet av webinaret. Webinaret ble 

annonsert på våre Facebooksider samt på Fulbrights nettsider, og ble fulgt av både norske og 

amerikanske tilhørere.     

Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond  

Fondets styre består av: 2 representanter for tidligere Fulbrightstipendiater: Anners Lerdal (leder) 

og Ørjan Helland, og 2 representanter fra Fulbright Alumniforeningens styre: Maren Falch 

Lindberg og Shai Andre Divon. Styret har avholdt ett styremøte via zoom, hvor styret ga sin 

tilslutning til FAAN-styrets 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  

_______________________  

Maren Falch Lindberg, Oslo 10.06.2021  

Styreleder FAAN 


