Innhold:
Årsmelding NEON 2007 .................................................................................................... 3
Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007................................................................... 5
Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007 ............................................................................... 5
Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007 ............................. 8
Regnskap 2006 ................................................................................................................... 9
Budsjett 2007.................................................................................................................... 10
Budsjett 2008.................................................................................................................... 11
Budsjett 2009.................................................................................................................... 12
NEON-dagene i Trondheim, 20. – 22. november 2007 ................................................... 13
NEON-dagene i Tromsø, 19. - 21. november 2008 ......................................................... 15
Vedlegg 1: Reviderte vedtekter for NEON ...................................................................... 16
Vedlegg 2: Referat rådsmøte i Trondheim, 8.2.2007 ....................................................... 18
Vedlegg 3: Forespørsel om støtte til NEON .................................................................... 21
Vedlegg 4: Rutiner for webredaksjonen........................................................................... 23

2

Årsmelding NEON 2007
NEON har gjennom året vokst og vist seg som et aktivt og vitalt nettverk. Denne
årsmeldingen er i hovedsak en beskrivelse av aktiviteten gjennom 2007, beregnet på så vel
institusjonelle som individuelle medlemmer. En del av informasjonen i årsrapporten er også
viktig som grunnlag for årsmøtet som skal avholdes under NEON-dagene i Trondheim, og vi
vil oppfordre medlemmene til spesielt å se på forslaget til nye vedtekter, regnskap og
budsjetter og ikke minst informasjon om kommende NEON-arrangement.
NEON er et nettverk for og av organisasjonsforskere, og skal fungere som en møteplass for
fagfeller på ulike nivå. Formålet er å fremme samarbeid og kontakt på tvers av fagmiljøer i
Norge, bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsfeltet, i
tillegg til å legge til rette for bedret utveksling og formidling av forskningsresultater. NEON
ble i 2003 stiftet av 20 organisasjonsforskere fra fire universiteter, handelshøgskolene, seks
forskningsinstitutter og fire høgskoler. Nettverket har siden da vært i sterk vekst, og har nå
over 440 individuelle medlemmer, hvorav ca 135 er PhD studenter. De fleste undervisningsog forskningsmiljøer med organisasjonsfaglig tilknytning er representert på medlemslistene.
NEONs to viktigste elementer er internettressursen www.neonnett.no og de årlige NEONdagene.
500

440

400
300

340

300
210

200
100

80

110

100

135

0
2004

2005

2006

Medlemmer

2007

Phd

De årlige NEON-dagene blir i år arrangert i Trondheim i dagen 20-22. november, og har
kommet i stand på bakgrunn av et generelt tverrfaglig og flerinstitusjonelt engasjement i
Trøndelag, med ildsjeler fra NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura, SINTEF Teknologi
og Samfunn, og Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH). Tonje Osmundsen ved Studio
Apertura har vært prosjektleder for årets arrangement. Arrangørene har fått økonomisk støtte
fra NTNU (70 000), SINTEF (25 000), TØH (20 000) og HINT (5 000). NTNU
Samfunnsforskning står som administrativt ansvarlig for arrangementet. Fem forlag vil være
tilstede under konferansen – Fagbokforlaget (bidrar med 10 000 i forbindelse med
konferansemiddagen), Universitetsforlaget, Cappelen, Tapir og Gyldendal. I tillegg til
plenumsforedrag og årsmøte, vil NEON-dagene i år omfatte hele seks ulike deltema og åtte
papersesjoner. Av plenumsforelesere kan nevnes Johan P. Olsen og Kjell Arne Røvik. Ingen
av bidragsyterne ved konferansen får honorar, noe som viser den sterke dugnadsånden innad i
nettverket.
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I fjor arrangerte BI NEON-dagene i Oslo, mens i 2004 og 2005 ble konferansen arrangert i
Bergen. Planleggingen av arrangementene i Tromsø i 2008 og Kristiansand i 2009 er allerede
godt i gang. Erfaringsmessig samler konferansen rundt 140 deltakere til foredrag,
paperpresentasjoner, diskusjon og samvær, i tillegg til egne tiltak for doktorgradsstudenter.
Årets konferanse ser ut til å samle rundt 170 deltakere.
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Utenom konferansen er internettsidene www.neonnet.no det faste møtepunktet, og her skal
medlemmene kunne finne interessante oppslag om møter, forskningsnyheter, ledige stillinger,
nye fagbøker, linker og annet. NEONs sekretariat fungerer også som webredaksjon for
neonnet, i tillegg til å ta seg av administrasjonen av nettverket. Når det gjelder fordelingen av
individuelle medlemmer i 2007, ser vi at høgskolene totalt har 115 medlemmer, mens
universitetene har 147. Nettverket har ellers deltakere fra forsknings- og instituttsektoren
generelt, fra departementene, Statskonsult, kommuner, helseforetak, Norges Forskningsråd,
Universitets- og høgskolerådet, ulike utenlandske universiteter, samt fra flere forlag og private
firma. Tabellen gir en oversikt over institusjoner med 10 eller flere medlemmer:1
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Denne årsmeldingen vil gi en oversikt over NEONs aktivitet, og vil forhåpentligvis gi innsikt
i noe av det som har foregått siden forrige årsmøte. Her finner du en aktivitetsbeskrivelse fra
webredaksjonen/sekretariatet, regnskap for 2006, budsjett for årene 2007, 2008 og 2009, i
tillegg til oversikt over NEON-dagene 2007 og litt om konferansen i 2008. Videre er forslaget
til de nye vedtektene for NEON vedlagt, likeens referat fra rådsmøtet i februar og orientering
om rutiner for webredaksjonen.
Med ønske om et fruktbart og godt NEON arrangement i Trondheim 2007,
Kristin Lofthus Hope,
Prosjektleder NEON
Rokkansenteret, ved UiB
1

NB: En del personer har mer enn en institusjonstilknytning
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Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007
I året som har gått har sekretariatets og webredaksjonens funksjoner vært dels overlappende.
Sekretariatet og webredaksjonen besto ved inngangen til 2007 av følgende personer, med
tidligere erfaring fra arbeid med NEON:
•

Kristin Lofthus Hope, Rokkansenteret, prosjektleder/ansvarlig for drift,
webredaksjonen

•

Simon Neby, Rokkansenteret

•

Kristin Rubecksen, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, UIB

•

Vidar Rolland, NSD

Webredaksjonen også hatt teknisk assistanse fra Øystein Kummen (student ved UIB). Denne
gruppen har hatt fortløpende møter etter behov (ingen fast møtekalender), med
gjennomsnittlig 2-4 møter i måneden. Nøkkelord for aktiviteter har vært videreutvikling av
NEONs organisasjonsstruktur, drift og vedlikehold av websider (NEONnet.no), bistand for
arrangører av NEON-dagene 2007 (Trondheim). Foruten NEON-dagene har sekretariatets
aktivitetsnivå har vært tett knyttet til den generelle utviklingen og aktiviteten i NEON, som
det gjøres rede for i det følgende.

Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007
4 viktigste aktivitetene i 2007:
•

Rådsmøte 8/2- 07

•

Revisjon av vedtekter for NEON

•

Etablering av webredaksjon med utarbeidelse av rutiner

•

Omarbeiding av nettsider

Hovedmål:
Sekretariatet/webgruppen har sett det som sitt arbeid og hovedutfordring å opprettholde en
levende og faglig interessant nettside, være et kontaktpunkt mellom NEON og NEONs råd,
samt å bistå arrangører av NEON-dagene på best mulig måte. Overlappende
sekretariat/webredaksjon har gjort at aktiviteter i året som har gått har hatt preg av å være
både sekretariatsfunksjoner og webfunksjoner.
Arbeidsoppgaver:
Ved start av 2007 lå hovedfokus på drift og vedlikehold av websider, samt forberedelser til
NEONs første rådsmøte februar 2007. Herunder utarbeiding av rutiner for Web-siden,
fastlegging av representanter for medlemsinstitusjoner, utarbeiding av saksliste til rådsmøte
m.m.
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Neons første rådsmøte ble avholdt i Trondheim, og alle fra sekretariatet/webgruppen deltok på
dette møtet. Et mer detaljert referat fra rådsmøtet i Trondheim, 8. februar 2007 finnes i
vedlegg 2. Det viktigste å nevne her, er at rådsmøtet vedtok at en egen komité bestående av
rådsmedlemmene Hallgeir Gammelsæter, Alf Håvard Dahl og Irene Hepsøe fikk i oppdrag å
arbeide videre med revisjon av vedtekter for NEON, til fremleggelse på årsmøtet under
NEON-dagene 2007. Det var god dialog mellom komiteen og sekretariatet/webredaksjonen
omkring dette arbeidet utover våren, og komiteen avga sitt forslag til sekretariatet medio mai
2007, med en runde på avklaringer mellom komité og sekretariat i løpet av sommeren.
Innstillingen ble videreformidlet fra sekretariatet til alle rådsmedlemmer i september.
Andre sentrale arbeidsoppgaver første halvår har vært løpende drift av websider og jevnlig
utsending av fellesmail med nyhetssaker og informasjon til medlemmer i NEON. Videre
kontakt med arrangører 2007, og profilering av dette på NEONnet.no. Dette har i økende grad
blitt vektlagt utvover høsten 2007, samt å utarbeide konkrete rutiner for vedlikehold av
websiden. Sekretariatet/webredaksjonen har i løpet av høsten arbeidet med utforming og
utsendelse av sakspapirer til årsmøtet 2007, inkludert årsmelding med vedlagt regnskap. Det
har også blitt utarbeidet utkast til ny runde av ”partnerbrev” for NEON med virketid perioden
2007-2008, med planlagt utsendelse november/desember 2007.
Arbeidsform:
Sekretariatet/webgruppen hadde i første halvår i hovedsak et felles ansvar for drift og
vedlikehold av websider, og møteaktivitet ble organisert etter behov. Fra juni måned endret
webgruppens arbeidsform seg noe ved at en ordning med en person som hovedansvarlig for
websiden ble utprøvd, i tillegg til å møtes jevnlig. Ordningen har fungert greit og bidratt til
tydeligere ansvarsforhold. Vidar Rolland (NSD) har i hele perioden gitt viktige bidrag til
oppdatering av websidene, og ulik teknisk bistand.
Profil på websiden NEONNET:
Fokus på saker på websidene har for det første vært en profilering av NEON-dagene 2007 og
Trondheimsmiljøet. Det har også vært arbeidet en del med å etablere bokavtaler med diverse
forlag som sikrer Neonmedlemmer gunstige priser på aktuelle fagbøker via nettsidene våre.
Andre saker som har blitt vektlagt har vært informasjon om aktuelle konferanser, seminarer,
bokmøter, call for papers, ledige stillinger, bokomtaler, nye bøker m.m. I tillegg har
webredaksjonen fått sentrale bidrag og tips fra medlemmer i nettveket.
Det ble vektlagt av webredaksjonen på rådsmøte i februar 2007 at det er et behov for at
bestemte rådsmedlemmer forplikter seg i perioder av gangen til å fungere som
informasjonskanaler ved å gi innspill til aktuelt stoff og nyheter til webgruppen. Det ble ikke
vedtatt noe konkret om dette på møtet. Webredaksjonen har i ettertid mottatt uvurderlige og
jevnlige innspill fra enkeltpersoner og rådsmedlemmer, men det er fortsatt behov for og
ønskelig med bredere ”informasjonskanaler” i tiden fremover for å kunne gjenspeile
organisasjonsfagets tverrfaglige profil.
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Vidar Rolland (NSD)har tidligere informert rådsmøtet om muligheter for videreutvikling av
nettområdet ved å opprette et eget forum for fildeling og diskusjon forbeholdt
medlemsinstitusjonene, for eksempel gjennom bruk av programmet ”Sharepoint”. Det er i
tillegg muligheter for bedre utnyttelse av den informasjonen NEON besitter omkring
medlemmer i nettverket (i forhold til utarbeiding av medlemsdatabase, Børre Nyhlens
tidligere kartleggingsarbeid, med mer). Det har ikke blitt gjort noe videre med dette på
nåværende tidspunkt, men det er om ønskelig fremdeles en mulighet.

For webredaksjonen/ sekretariat NEON

Kristin Lofthus Hope
Kristin Rubecksen
Simon Neby
Vidar Wangen Rolland
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Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007
NEON-rådet består av representanter fra partnerne i NEON. Partnerne er de organisasjonene
som har bidratt med økonomisk støtte til den daglige driften av NEON nettverket. Støtten har
variert fra 9000,- til 20000,- for to års partnermedlemskap for 2006 og 2007. NEON-rådet er
det høyeste organet mellom årsmøtene, og skal ivareta NEONs formålsparagraf, sikre at de
årlige konferansene blir gjennomført på en god måte, samt ta stilling til spørsmål som dukker
opp underveis med hensyn til planlegging av kommende arrangementer, nettsider og
sekretariat. En ordning med standardiserte satser for bidrag skal diskuteres på årsmøtet, i
forbindelse med behandlingen av de nye vedtektene.

NEON partner institusjoner:

År

Representant

Vara

Rokkansenteret
Institutt for adm. og org.
Vitenskap
Institutt for sosiologi
Studio Apertura
Sintef
Norges Handelshøyskole

2007

Kristin Hope

Haldor Byrkjeflot

2007

Paul Roness

Kristin Rubecksen

2006/2007
2006/2007
2007
2006/2007

Olav Korsnes
Tonje Osmundsen

Handelshøyskolen BI

2006/2007

Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Stord/Haugesund

2006/2007
2006/2007
2007

Høgskolen i Molde

2006/2007

Høgskolen i Østfold
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Agder

2006/2007
2006/2007
2007

Ole J. Olsen
Per M.Schiefloe
Berit Moltu
Torstein Nesheim
Ragnhild
Kvålshaugen
Oddbjørn Bukve
Harald Ness
Børre Nylehn
Hallgeir
Gammelsæter
Helge Ramsdal
Arild Wærås
Dag Torjesen

Høgskolen i Sør-Trøndelag - TØH 2006/2007 Grete Wennes
Handelshøgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo

2006/2007 Dorthe Eide
2006/2007 Erik Døving
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Tor Hernes

Lise Langåker
Turid Aarseth
Egil Skorstad
Kjell A. Røvik
Hans K. Lysgård
Irene Lorentzen
Hepsø
Alf Håvard Dahl
Åge Johnsen

Regnskap 2006
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Budsjett 2007

NEON
Budsjett 2007

INNTEKTSBUDSJETT
Overført fra 2006
Handelshøyskolen BI

239 179
20 000

Sum inntekter

259 179

KOSTNADSBUDSJETT
Lønnskostnader*
Drift/reiser

174 871
84 308

Sum kostnader

259 179

Resultat

0

* Lønnskostnader:
1 forsker II-mndverk, 2 assistent mndverk, honorar for arbeid med nettsider.
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Budsjett 2008

NEON
Budsjett 2008

INNTEKTSBUDSJETT
Bidrag fra samarbeidspartnere, 20 stk á 10.000

200 000

Sum inntekter

200 000

KOSTNADSBUDSJETT
Lønnskostnader*
Drift/reiser

152 000
48 000

Sum kostnader

200 000

Resultat

0

* Lønnskostnader:
1 forsker II-mndverk, 1,5 assistent mndverk, honorar for arbeid med nettsider.

Budsjett for 2008 og 2009 forutsetter at en får inn partnertilskudd til å drive NEON framover.
Størrelsen på budsjettet avhenger av hva årsmøtet 2007 vedtar skal være partnersatser for
årene framover, og hvor mye en får inn som tilskudd. En må også vurdere om det er
hensiktsmessig å sende ut forespørsel hvert år, eller om en skal forsette praksisen med
partnertegning hvert annet år. Fordelen med tegningsrunde hvert annet år er at det reduserer
arbeidsmengden for sekretariatet, men kanskje kan en få flere med til å støtte dersom beløpet
er mindre og en åpner for tegning ved årsmøtet hvert år.

11

Budsjett 2009

NEON
Budsjett 2009

INNTEKTSBUDSJETT
Bidrag fra samarbeidspartnere, 20 stk á 10.000

200 000

Sum inntekter

200 000

KOSTNADSBUDSJETT
Lønnskostnader*
Drift/reiser

157 000
43 000

Sum kostnader

200 000

Resultat

0

* Lønnskostnader:
1 forsker II-mndverk, 1,5 assistent mndverk, honorar for arbeid med nettsider.
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NEON-dagene i Trondheim, 20. – 22. november 2007
På NEON-konferansen 2007 tar vi utgangspunkt i at vi lever i en tid som er preget av en sterk
fornyelsesideologi. I den sammenheng ønsker vi å rette oppmerksomheten mot
grensedefinisjoner og forhandlinger om nye grenseoppganger i organisasjoner. Mange skiller
vi har vært vant til å operere med i en organisasjon, som forholdet mellom fag og avdelinger,
forholdet mellom ledere og ansatte og forholdet til geografi og avstand, blir omdefinert i takt
med nye problemforståelser, nye strukturelle ordninger og ny teknologi. Initiativer til endring
er imidlertid ikke bare opptatt av modernisering av eksisterende enheter eller praksiser, men
også med reforhandling av organisatoriske, geografiske eller kunnskapsmessige grenser.
Studier av grensedefinisjoner og deres implikasjoner reiser flere spesifikke problemstillinger
ettersom det involverer analyse av transformasjonsprosesser hvor nye institusjoner,
organisatoriske former og systemer for koordinering og bytte utvikles. Hensikten med NEONkonferansen i 2007 er å rette søkelyset mot prosesser knyttet til redefinering av grenser og å
undersøke deres implikasjoner for ulike typer organisasjoner i offentlig og privat virksomhet.
Arrangørkomiteen består av forskere fra ulike institusjoner som arbeider med
organisasjonsforskning i Trøndelag. Hittil er NTNU, SINTEF, TØH - HIST og NTNU
Samfunnsforskning ved Studio Apertura representert i komiteen.
Medlemmene i arrangementskomiteen har vært: Tonje Osmundsen - Studio Apertura
(prosjektleder), Eva Amdahl - SINTEF Teknologi og samfunn, Berit Moltu - SINTEF
Teknologi og Samfunn, Grete Wennes - Trondheim Økonomiske Høgskole, Bente Rasmussen
– NTNU, Tone Opdahl Mo - SINTEF Helse, Tor Busch – TØH, Anne Iversen – NTNU,
Ingrid Bogen - NTNU.
Program:
10.00
20.
PhD-sesjon: Publisering og tilbakemelding på papers
Nov
16.00
21. 09.00
Nov 10.00
10.30
12.30

Plenumssesjon: Kjell Arne Røvik:
"Trender og Translasjoner. Organisasjonsideer som former og formes"

Deltema II: Mot nye
Deltema I: Hva skjedde med
Deltema III:
grenseland – læring og
sosio-teknikken?
Governmentality.
ledelse i globale
Panel:Tian Sørhaug, Knut Holtan
Grenser mellom makt
organisasjoner. (Ansv.
Sørensen og Vidar Hepsø (Ansv.
og styring. (Ansv.
Tonje Osmundsen,
Berit Moltu, Eva Amdahl)
Bente Rasmussen)
Sigrid Damman)
12.30 Lunch
13.30 Papersesjon:
Papersesjon:
Papersesjon: Papersesjon:
Aksjonsforskning Hva er en farlig
Norge i
Profesjon og
16.30 og ANneT (Ansv.
organisasjon?
verden og
identitetsforvaltning i
Berit Moltu, Henrik Organisatorisk
offentlig sektor (Ansv.
verden i
Finsrud, Johan
sikkerhet (Ansv. Norge. (Ansv. Tone Opdahl Mo)
Elvemo)
Camilla Tveiten,
Tonje C.
Aud Marit Wahl,
Osmundsen)
Stian Antonsen)
16.30 Plenumssesjon: Johan P. Olsen: "Byråkratisk organisasjon: Utskjelt, men
-17.30 velbrukt"
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17.35
–
Årsmøte i NEON
18.30
20.00 Konferansemiddag - Rica Nidelven Hotel
22. 09.00
Plenumssesjon: Knut Holtan Sørensen
Nov "Postmoderne profesjoner? Om organisering av kunnskap"
10.00
10.30
Del-tema V: Sosial
Del-tema VI:
kapital i
Del-tema IV: Følelser i
Byråkratiets
12.30
nettverksbaserte
gjenkomst? (Ansv.
organisasjoner – ytterpunkt og
organisasjoner: fra
muligheter. (Ansv. Grete
Tor Busch,
teori til praksis. (Ansv.
Wennes)
HaldorByrkjeflot)
Tom Erik Julsrud, Per
Morten Schiefloe)
12.30 Lunch
13.30 Papersesjon:
Papersesjon:
Papersesjon:
Papersesjon:
Idear på
Nye
Byråkratiteori,
Åpen
16.30 vandring.
organisasjonsformer: identitetsforvaltning og gruppe.
(Ansv. Berit
post-byråkratiske org? verdiutvikling i offentlig (Ansv. Tonje
Moltu, Irene
(Ansv. Bente
sektor. (Ansv. Hilde
Osmundsen)
Hepsø, Trond Rasmussen)
Fjellvær og Tone Opdahl
Kongsvik)
Mo)
16.30
Plenumssesjon
17.00
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NEON-dagene i Tromsø, 19. - 21. november 2008
I 2008 skal universitetet i Tromsø, ved institutt for statsvitenskap, være ansvarlig for
gjennomføringen av NEON dagene. I den forbindelse er det nedsatt en programkomité som
har arbeidet fram et foreløpig forslag til form og innhold på konferansen. Nedenfor følger en
presentasjon av de forberedelser som er gjort så langt.
NORDLYS OVER NORSK ORGANISASJONSFORSKNING
Neonkonferansen 2008 vil preges av at vi er ved slutten av det første tiåret i det nye
hundreåret. Det er en anledning for norske organisasjonsfagfolk til både å se litt tilbake og
fremover. Hensikten er å få belyst mangfoldet og utviklingslinjer i faget ved inngangen til et
nytt tiår. Norsk organisasjonsforskning preges i inneværende tiår av tre tydelige impulser.
Den ene er den store EGOS-konferansen i Bergen sommeren 2005, som uten tvil var en
kraftig stimulans for flere fagmiljøer. Den andre er tendensen til økt faglig selvrefleksjon og
nettverksbygging. Boken ”Organisasjonsteori på Norsk”, redigert av Døving og Johnsen
(2005), samt Nylehns’analyse av utviklingslinjer i faget, er de klareste uttrykk for denne
tendensen. Dette – sammen med etableringen av NEON – er varsel om større interesse og
bedre betingelser for kritiske og fruktbare diskurser om fagets utvikling. Den tredje tydelige
endringsimpulsen er økt internasjonalisering. Det skjer ikke minst gjennom en for så vidt
overraskende hurtig og omfattende implementering av det nye publiseringsregimet med
innretting mot publisering i engelskspråklige tidsskrift. Dette er tre (av flere) formative
impulser som mest sannsynlig vil ha konsekvenser for faget også i det neste tiåret, og som vi
bl.a. skal forsøke å ”ta på pulsen” på NEON-konferansen i Tromsø i 2008.
Prosjektleder: Kjell Arne Røvik, institutt for statsvitenskap.
Sekretær: Elin A. Nilsen, institutt for statsvitenskap.
Programkomité: Representanter fra institutt for statsvitenskap, representanter fra institutt for
samfunns- og markedsfag på Fiskerihøgskolen, representanter fra UVETT (universitetets
etter- og videreutdanning), representanter fra NORUT samfunnsforskning, samt
representanter fra Høgskolen i Harstad.
Sted og dato for konferansen: SAS hotellet i Tromsø, 19. – 21. november 2008.
Format og utforming av program: Programkomiteen ønsker å videreføre idealet om å lage
en konferanse med bred appell både til forskningsmiljøer og praksisfeltet innenfor
organisasjon og ledelse i Norge. Vi ønsker også å legge oss nært opp til, og bygge videre på
strukturen som Trondheim har valgt for årets konferanse. Det innebærer følgende at 19.
november settes av til et studiepoenggivende PhD kurs. Her vil fokus være på presentasjon av
prosjekter, tilbakemelding på paper og publisering. Resten av konferansen vil bestå av en
blanding av plenumssesjoner, papersesjoner, og gruppevise panel/innlegg/diskusjonssesjoner.
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Vedlegg 1: Reviderte vedtekter for NEON

Forslag til revisjon av vedtekter for NEON (15. mai 2007)
Mandat
På rådsmøtet i Trondheim 8.febr. 2008 fikk en gruppe bestående av Alf
Håvard Dahl, Hallgeir Gammelsæter og Irene Hepsøe i oppdrag å foreslå
for rådet endringer i vedtektene innen 15.mai 2007. Det er forutsatt at
rådet videre legger fram forslag til endringer av vedtektene for NEONårsmøtet i nov. 2007.

1. NEON – nettverk for organisasjonsforskning i Norge har som formål:
o 1.1 Å synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende norsk
organisasjonsforskning.
o 1.2 Å styrke organisasjonsforskningen i Norge og bidra til
sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale
forskningsnettverket.
o 1.3 Å bidra til å utvikle møteplasser, legge til rette for felles
prosjekter og utveksle forskningsresultater og perspektiver på
tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning.
o 1.4 Å sørge for at det arrangeres et årlig arrangement NEON-dagene – for å bidra til at formålene ovenfor oppfylles.
2. NEON bygger på institusjonelt medlemskap der hver institusjon bidrar
finansielt. Standardiserte medlemssatser vedtas av årsmøtet.
3. NEONs høyeste besluttende organ er årsmøtet. Dette avholdes ordinært
i forbindelse med de årlige NEON-dagene.
o 3.1 Institusjoner som har betalt medlemsavgiften innen
årsmøtet har møte- og stemmerett på årsmøtet.
o 3.2 Institusjoner som har betalt medlemsavgiften skal i
forbindelse med innbetalingen oppgi hvem som representerer
institusjonen
ved
avstemninger
i
årsmøtet.
Hver
medlemsinstitusjon skal oppgi inntil to representanter (hovedog vara). Dersom begge representanter er forhindret fra å
delta på årsmøtet, kan medlemsinstitusjoner gi annen person
fullmakt til å avgi stemme på vegne av gjeldende
medlemsinstitusjon.
o 3.3 Enkeltmedlemmer som møter på årsmøtet har forslags- og
talerett, men ikke stemmerett ved avstemninger.
o 3.4 Utviklingen av NEON baseres på konsensusprinsippet slik
at avstemninger om mulig unngås. Representanter fra
medlemsinstitusjoner kan kreve avstemning når drøfting ikke
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fører til full enighet. Ved avstemninger på årsmøtet kreves
simpelt flertall for at en sak skal avgjøres. Vedtektendringer
krever 2/3 flertall.
o 3.5 Ved valg til verv og arbeidsutvalg kreves kun simpelt
flertall
4. Årsmøtet i NEON velger et arbeidsutvalg på 5 rådsmedlemmer som
fungerer som nettverkets høyeste organ med ansvar for å ivareta NEONs
formålsparagraf mellom årsmøtene. Arbeidsutvalget skal ha minimum to
medlemmer fra hvert kjønn.
o 4.1 Medlemmer i arbeidsutvalget velges blant de betalende
partnerne (medlemmene) for et år av gangen. Hvert
rådsmedlem kan gjenvelges inntil fire ganger i rekke.
o 4.2 Arbeidsutvalget velger selv utvalgets leder.
o 4.3 Arbeidsutvalgets leder styrer avviklingen av årsmøtet.
o 4.4 Arbeidsutvalget skal med hjelp fra sekretariatet drive
nettverkets løpende aktiviteter, herunder NEON-dagene og
nettsidene til NEON, mellom årsmøtene.
o 4.5 Arbeidsutvalget plikter å ha tett kontakt med arrangøren
for NEON-dagene
o 4.6 Arbeidsutvalget legger fram budsjett og regnskap for
årsmøtet.
5. NEON skal leie et sekretariat
o 5.1 Spørsmål om endring i sekretariatet kan tas opp av
arbeidsutvalget. Kun årsmøtet kan avgjøre endring av
sekretariat
o 5.2
Sekretariatet
skal
bistå
arbeidsutvalget
og
arrangørkomiteen av NEON-dagene.
o 5.3
Sekretariatet
skal
vedlikeholde,
oppdatere
medlemsdatabasen og nettsidene. Sekretariatet føre regnskap
for alle nettverkets inntekter og utgifter.
o 5.4 Sekretariatet skal fungere som redaktører for innholdet på
nettsidene.
6. NEON-dagene skal være et selvfinansierende arrangement som
arrangøren står økonomisk ansvarlig for. NEONs arbeidsutvalg og
sekretariatet bistår i forberedelsene.
o 6.1 Tildeling av arrangøransvar gjøres av årsmøtet etter
forslag fra arbeidsutvalget
o 6.2 Konkret ansvarsfordeling og framdriftsplan i forhold til det
årlige arrangementet spesifiseres i eget dokument som
godkjennes av årsmøtet.
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Vedlegg 2: Referat rådsmøte i Trondheim, 8.2.2007
Møteleder: Kristin Hope (Rokkansenteret)
Tilstede: Kristin Hope (Rokkansenteret), Kristin Rubecksen (vara for Paul G. Roness, UiB,
Institutt for administrasjons/organisasjonsvitenskap, referent), Simon Neby (webredaksjonen),
Haldor Byrkjeflot (Rokkansenteret), Vidar Rolland (web-ansvarlig), Børre Nylehn (arrangør
2009, Høgskolen Stord/Haugesund), Hallgeir Gammelsæter (Høgskolen i Molde) , Tonje
Osmundsen (Arrangørkomité 2007 /Apertura) , Eva Amdahl (Arrangørkomité 2007) , Irene
Lorentzen Hepsø (vara for Grete Wennes, TØH) , Elin A. Nilsen ( vara for Kjell Arne Røvik,
Universitetet i Tromsø, arrangør 2008) , Berit Moltu (Sintef. arrangør 2007) , Alf Håvard
Dahl (Handelshøgskolen i Bodø)
Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra årsmøtet for NEON, 24. november 2006
2. Vedtekter for NEON
3. NEONs framtid
4. Rådets rolle
5. Informasjon fra arrangørkomiteen 2007 /2008/2009
6. NEONs web-redaksjon informerer
7. Eventuelt
1. Godkjenning av referat fra årsmøtet for NEON, 24. november 2006
-

Enstemmig godkjent uten innsigelser.

2. Vedtekter for NEON:
Møteleder informerte om at vedtekter pkt. 1-3 allerede ble vedtatt på NEONs årsmøte 24.
november 2006, og at endringsforslag på rådsmøtet dermed gjaldt resterende vedtektspunkter
4-7. Det ble redegjort for innspil som kom fra salen under årsmøtet i november, og andre
innspill vedrørende vedtektsformuleringer. Møteleder bemerket at innspill i all hovedsak har
blitt innarbeidet i nåværende vedtektsforslag. Møteleder redegjorde for endringsforslag i
vedtekter 4-7. Mer generelle forhold knyttet til NEONs struktur ble diskutert. Generelt gikk
dette på forhold knyttet til representasjon, stemmerett og forholdet mellom rådet og årsmøtet
som vedtaksfattende organ.
Vedrørende representasjon var det diskusjon om en representant kan sitte for mer enn en
medlemsinstitusjon av gangen, og i så tilfelle – hvorvidt vedkommende skulle kunne avgi mer
enn en stemme, om varamedlemmer skal ha stemmerett og om dette bør vedtektsfestes, og
hvilken modell som skal følges for vedtaksfatting.
Det var enighet om at
medlemsinstitusjonene selv må stå ansvarlig for hvem de ønsker skal representere dem i
NEONs råd, og at det er ønskelig å ha to representanter (medlem og vara) fra hver institusjon.
Det bør også være mulighet for å stille med et en annen representant dersom både medlem og
vara ikke kan stille på møter. Det ble bedt om at det skulle referatføres at disse tema bør
legges fram for årsmøtet høsten 2007. For spørsmålet om en representant kan stille på vegne
av flere institusjoner og inneha mer enn en stemme, ble det poengtert at dette ikke var
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ønskelig. Dette bør gjelde både for NEON-rådet og årsmøtet. Det er også et ønske og behov
for kontinuitet i representasjon.
Forholdet mellom rådet og årsmøtet ble diskutert. Det fremkom synspunkter omkring behovet
for en ”styringsgruppe”. Det ble også diskutert hvorvidt NEON-rådet skal kunne fatte vedtak
utenom årsmøtene, eller om rådet i større grad vil ha funksjonen som ansvarlig for daglig og
løpende drift. Det ble pekt på at dette må sees i sammenheng med diskusjonen om behovet for
en styringsgruppe/arbeidsutvalg.
Spørsmålet om NEON burde ha en leder ble diskutert. Det ble vektlagt at leder av sekretariat
og leder av rådet ikke bør være en og samme person. Flere representanter sa seg enig i dette,
og det ble foreslått at man har en leder for daglig drift, samt at rådet velger en rådsleder. Det
ble opprettet en komité med den hensikt å videreutvikle forslag på både styringsstruktur og
vedtektsformuleringer frem mot årsmøtet høsten 2007. Gruppen skal se nærmere på forholdet
mellom et eventuelt arbeidsutvalg, sekretariat, rådet og årsmøtet. Komitéarbeidet skal være
ferdig innen 15. mai 2007.
Rådets vedtak:
•

Vedtektene gjelder fram mot årsmøtet høsten 2007. NEONs formålsparagraf skal inn i
vedtektsformuleringene som nytt punkt 1 etter forslag fra Erik Døving.

•

En komité av tre rådsrepresentanter ble oppnevnt til å utrede de ulike forholdene rundt
vedtektene til NEON. Komiteen består av Hallgeir Gammelsæter, Irene Hepsø og Alf
Håvard Dahl, der Hallgeir Gammelsæter skal lede komiteens arbeid. Komiteen skal se
nærmere på NEONs styringsstruktur og vedtekter og avgi innstilling/innspill til rådet
innen 15. mai 2007. Dette vil så bli lagt fram for årsmøtet høsten 2007.

3. NEONs framtid
Grunnet tidsmangel ble det ikke tatt opp noen større diskusjoner omkring dette på rådsmøtet.
4. Rådets rolle
En generell diskusjon omkring dette kom (som nevnt) opp i forbindelse med debatt omkring
vedtektsformuleringer. I hovedsak var det enighet om at det er noen uklarheter omkring
forholdet mellom rådet, sekretariat, styringsgruppe/arbeidsutvalg og årsmøte, stemmerett og
representasjon, og at det er behov for å arbeide videre med disse forholdene. Diskusjonen
munnet ut i at dette er spørsmål som komiteen av rådsmedlemmer skal se nærmere på
fremover, og som igjen vil legges fram for årsmøtet 2007.
5. Informasjon fra arrangørkomiteen 2007 /2008/2009
NEON 2007:
Representanter fra Trondheims-miljøet informerte omkring det faglige programmet for
NEON-dagene 2007, og programmet virker lovende og faglig spennende, og det bør således
egne seg til å kunne trekke mange deltakere. Det faglige programmet er på nåværende
tidspunkt delt inn i ulike del-tema (med egne innledere) og mer ordinære gruppesesjoner
basert på paper. Rådet synes det er positivt at programmet har kommet så langt på nåværende
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tidspunkt. Arrangørkomiteen stilte spørsmål til rådet om muligheten for at rådet eller
sekretariatet kunne stille økonomiske garantier for arrangementet, tatt i betraktning at det ikke
har blitt søkt om konferansemidler fra Norges Forskningsråd i fjor høst. Det ble henvist til
vedtatte vedtekter og at det er fastlagt at de årlige NEON-dagene skal være et
selvfinansierende arrangement, der lokale arrangører selv bærer det økonomiske ansvaret.
Ulike muligheter ble nevnt, blant annet mulighet for å høyne deltakeravgifter, eller søke
økonomisk støtte fra andre institusjoner (NTNU og vertsinstitusjonene i Trondheim m.m.).
Sekretariat og arrangør vil i tiden fremover bestrebe seg på å ha løpende kontakt for å
forberede et best mulig arrangement høsten 2007.
NEON 2008:
Elin Nilsen informerte om NEON-dagene 2008 som skal arrangeres i Tromsø. Det er ikke
nedsatt en lokal arrangørkomité enda, men de har startet begynt arbeidet med faglig program
og å finne komite-deltakere. Rådsmedlemmene stilte seg svært positive til orienteringen , og
ser frem til at en lokal komité snarlig kommer på plass.
NEON 2009:
NEON-dagene i 2009 skal arrangeres av Høyskolen i Agder, og rådet hadde på forhånd
mottatt et detaljert skriv omkring arrangementet. Ingen av medlemmene (medlem eller vara)
hadde mulighet for å delta på rådsmøtet. Både det faglige programmet og organisering av
aktører virker å ha kommet godt i gang på HIA, og det virker i det hele som at arrangementet
gis store ambisjoner og bærer preg av seriøsitet.
6. NEONs Web-redaksjon informerer
Vidar Rolland informerte om webgruppens arbeid og utfordringer i forbindelse med å
opprettholde en levende og faglig interessant nettside. Det ble vektlagt at det er et behov for at
bestemte rådsmedlemmer forplikter seg i perioder av gangen til å fungere som
informasjonskanaler ved å gi innspill til aktuelt stoff og nyheter til webgruppen. Det ble
informert om at webgruppen har ambisjoner om å igangsette et ”nyhetsbrev” med smakebiter
på aktuelle saker med link til nettsiden vår. Intervaller for hvor ofte et slikt nyhetsbrev skal
gå ut til alle medlemmer og format ble diskutert, og det var flere medlemmer som mente at
hver andre måned ville være tilstrekkelig. Vidar Rolland informerte også om andre ideer som
ligger på bordet, samt muligheter for videreutvikling av nettområdet ved å legge til rette for
fildeling og diskusjon, for eksempel gjennom bruk av en IT-løsning kalt ”Sharepoint”.
Webgruppen pekte også på et ønske om en sterkere profilering av lokale arrangører av
NEON-dagene via nettsidene våre, og en sterkere kobling mellom faglig tema for årlige
konferanser og fokus på nettsidene. I første omgang har Trondheims-miljøet fått utfordringen
med å levere stoff til webredaksjonen med tanke på å presentere seg selv for medlemmer i
nettverket.
7. Eventuelt
Ingen saker ble meldt til eventuelt.
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Vedlegg 3: Forespørsel om støtte til NEON
Forespørsel om støtte til NEON i 2008 og tiden framover
Nettverk for Organisasjonsforskning i Norge (NEON) er et nettverk av forskere og
forskningsinstitusjoner som bedriver eller er opptatt av organisasjonsforskning i Norge.
Formålet er å bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale
forskningsfeltet, å legge til rette for bedret utveksling og formidling av forskningsresultater,
samt å fremme samarbeid og kontakt på tvers av fagmiljøer. NEON ble i 2003 stiftet av 20
organisasjonsforskere fra fire universiteter, handelshøgskolene, seks forskningsinstitutter og
fire høgskoler. Nettverket har siden da vært i sterk vekst, og har nå over 440 individuelle
medlemmer, hvorav ca 135 er phd-studenter. Langt de fleste undervisnings- og
forskningsmiljøer med organisasjonsfaglig tilknytning er representert på medlemslistene.
NEONs to viktigste elementer er internettressursen www.neonnett.no og de årlige NEONdagene.
Av NEONs medlemslister og tidligere påmeldinger til de årlige NEON-dagene, ser vi at dere
har flere ansatte som aktivt engasjerer seg i norsk organisasjonsforskning. Bakgrunnen for
denne forespørselen er nettopp at deres institusjon har vært en viktig bidragsyter til norsk
forskning på organisasjoner. En av grunntankene bak nettverket er at norsk
organisasjonsforskning kan dra nytte av et fellesskap som går på tvers av forsknings- eller
utdanningsinstitusjon. I praksis viser dette seg på flere måter. De årlige NEON-dagene blir i
år arrangert i Trondheim i dagen 20-22. november, og har kommet i stand på bakgrunn av et
generelt tverrfaglig og flerinstitusjonelt engasjement i Trøndelag, med ildsjeler fra NTNU,
SINTEF, Studio Apertura, HINT og TØH. I fjor arrangerte BI NEON-dagene i Oslo, i 2004
og 2005 ble konferansen arrangert i Bergen – mens planlegging av arrangementene i Tromsø i
2008 og Kristiansand i 2009 allerede er i gang. Erfaringsmessig samler konferansen mellom
80 og 140 deltakere til foredrag, paperpresentasjoner, diskusjon og samvær, i tillegg til egne
tiltak for doktorgradsstudenter. I utgangspunktet skal NEON-dagene være selvfinansierende
og driftet av de lokale arrangementskomiteene. Likevel er det behov for et mer kontinuerlig
apparat som kan følge opp de aspektene ved NEON som ikke faller inn under NEON-dagene.
Bakgrunnen for å skille mellom nettverket og konferansen er blant annet å holde
konferanseutgiftene nede, både på grunn av de mange phd-studentene som er knyttet til
nettverket og fordi vi ønsker å bygge videre på dugnadsånden som allerede er etablert.
NEON var også tett knyttet til arbeidet med EGOS-konferansen 2006, som ble avholdt i
Bergen. Denne konferansen samlet mer enn 1250 deltakere fra hele verden, hvorav 115 fra
Norge. Mer enn 40 sub-themes ble arrangert, over 900 abstracts ble akseptert til konferansen.
Flere av de mest sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjonene i NEON-nettverket var
involvert i ulike deler av denne store konferansen, som igjen var et ledd i ønsket om å fremme
profilering og internasjonalisering av norsk organisasjonsforskning.
Ved siden av å ha de årlige konferansene som møtested og arbeid med speseielle begivenheter
som EGOS, er nettsidene www.neonnet.no etablert som en informasjonsportal for
organisasjonsforskningen i Norge. Nettstedet legger vekt på å presentere kompetansemiljøer
og å presentere forskningsresultater og aktualiteter. I tillegg har sekretariatet inngått
fordelaktige avtaler med ulike forlag som gjennom nettsidene tilbyr relevant litteratur med
spesielle rabattordninger. Driften av nettstedet forestås av en egen webredaksjon knyttet til
NEONs sekretariat (lokalisert ved Rokkansenteret), som har ansvar for vedlikehold, drift og
oppdatering av nettsidene og medlemsdatabasen. Per i dag deles dette ansvaret mellom
redaksjonens medlemmer, som består av NEONs prosjektleder Kristin Lofthus Hope, Kristin
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Rubecksen og Simon Neby. Medlemsdatabasen vedlikeholdes og teknisk bistand gis av Vidar
Wangen Rolland. Det er utarbeidet rutiner for hvordan arbeidet med nettsidene for å sikre
kontinuitet og aktualitet. NEONs prosjektleder har i tillegg ansvar for daglig drift av
nettverket, regnskap og økonomi.
Som et ledd i den videre formaliseringen av nettverket utarbeides for tiden nye vedtekter som
skal legges fram for årsmøtet under NEON-dagene i Trondheim. På årsmøtet i november
2006 var det enighet om å innføre et system med institusjonelt medlemskap, der
medlemsinstitusjonene betaler for medlemskap etter standardiserte satser. Dette gir innpass i
NEON-rådet, som er nettverkets styrende organ. Ordningen med individuelt medlemskap
videreføres, men på en slik måte at det er de institusjonelle medlemmene som har stemmerett
og beslutningsmyndighet ved årsmøtet. Det er intensjonen at en slik ordning skal stimulere
engasjement og interesse hos NEONs økonomiske bidragsytere. Per i dag har rådet 17
medlemsinstitusjoner.
NEONs virksomhet er både omfattende og inkluderende, og har nådd en fase der
formalisering synes både viktig og riktig. Det er i denne forbindelse at NEON gjennom denne
henvendelsen inviterer nye og gamle institusjoner til både å engasjere seg i norsk
organisasjonsforskning og til økonomisk å bidra til NEONs videre drift.
Med vennlig hilsen,

…………………………..
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Vedlegg 4: Rutiner for webredaksjonen
Sjekkliste for NEON webredaktør med ansvarsmåned.
De tre viktigste oppgavene er oppdatering, vedlikehold og prioritering – de to første er mer
tekniske, den siste handler mer om hva neonnet.no skal være. Tidsbruk har vært inntil 3-4
timer i uke; dette avhenger nok litt av når på året og når i semesteret vi befinner oss. Arbeidet
kommer nok også til å gå raskere etter hvert som vi blir flinkere!

1. Oppdatere: Nyheter og aktualiteter, linker, medlemslister.
a. Sjekke e-post jevnlig for innsendte innspill, og velge ut saker til nettsidene.
b. Legge ut linker; skille mellom interne og eksterne saker
c. Lage ingresser ved behov
d. Sette inn bilder hvis vi har
e. Sjekke kontaktinfo; dersom det er viktig i tekst som legges ut (for eksempel
stillingsutlysninger, call for paper osv)
f. Svare på e-post etter behov; eventuelt sende e-post til personer/institusjoner
som kan forventes å bidra til neonnet.no
g. Dobbeltsjekke med andre i webredaksjonen om noe er uklart, kontroversielt,
eller prinsipielt viktig
2. Vedlikeholde: Både forside og undersider, innhold, mappesystem.
a. Gamle saker av verdi/nytte legges i arkiv
b. Nye sider skal ha NEON-fonter/grafikk
c. Nye sider må legges i riktig mappe, likeens med bilder
d. Ta vekk saker som ikke trenger å arkiveres, eller som er opplagt utdaterte
e. Rydde litt ”visuelt” fra tid til annen – noen ganger er det lurt bare å stokke litt
om på ting, flytte om på saker, eller lignende
f. Passe på at det er et balansert forhold mellom de ulike kolonnene på forsiden;
at ikke samme sak unødvendig dukker opp på flere steder, at linker som ligger
ute faktisk fungerer osv osv.
g. Ta opp praktiske/tekniske problemer med resten av sekretariatet når de
oppstår/oppdages
3. Prioritere: Holde fokus på NEON!
a. Nytt om NEON, NEON-dagene, NEON-medlemmer etc. bør ha høyere
prioritet enn andre saker; dvs. komme lengre opp på forsiden
b. Prøv å holde en viss balanse mellom nytt fra de ulike miljøene som er
representert i NEON – ikke bare Rokkan og NHH, vi er flere.
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