NOTAT til SAI styremøte 20.01
Forprosjekt IATS XIV, 2016: Oppsummering av arbeid i 2014.
The International Association for Tibetan Studies (IATS) ble formelt etablert av
Michael Aris ved Universitetet i Oxford i 1979. Formålet med IATS er å støtte
tverrfaglig forskning på Tibet. Som forening har IATS ingen politiske interesser eller
tilknytning. Totalt har tretten internasjonale konferanser blitt avholdt i totalt ti ulike
land som inkluderer: Mongolia, Canada, Storbritannia, Tyskland, Japan, Østerrike,
USA, Nederland, Norge og Sveits. IATS arranger konferanser normalt hvert tredje år
(se http://www.iats.info).
IATS-konferansene har også vært sentrale i Tibet-nettverkets historie og arbeid. Den
6. IATS-konferansen ble avholdt på Fagernes i 1992 og ble en viktig milepæl i
arbeidet som ledet frem mot dannelsen av Tibet-nettverket i 1994. Tibet-nettverket
har siden bidratt med støtte til deltakelse for tibetanske akademikere ved flere av
konferansene (Leiden, Oxford, Bonn, Vancouver og Ulaanbaatar). Med enstemmig
støtte fra IATS’ styre arbeides det mot å arrangere den 14. konferansen i Norge i
2016. Tibet-nettverket anser dette som en unik mulighet til å presentere resultater fra
eget samarbeid med institusjoner i Tibet (TAR) og forskning på Tibet ved
partnerinstitusjonene i Norge.
I Tibet-nettverkets årsplan og budsjett for 2014 var det satt av kr. 80 000 (etter vedtak
i styret) til å vurdere muligheter for finansiering, lokalisering og videre organisering
av arbeidet knyttet til IATS 2016, med mål om at konferansen skal avholdes i Norge.
Hanna Havnevik er medlem av IATS’ styre og har påtatt seg ansvaret med å arrangere
IATS XIV og ønsker å avholde den ved UiO. Kr. 80 000, øremerket i budsjettet for
arbeid med IATS i 2014, var primært tenkt benyttet til konsulenttjenester og til å
engasjere en sekretær til å følge arbeidet, definert som et forprosjekt. Midler har blitt
benyttet til konsulentbistand ved HRG for utarbeidelse av konferansebudsjett, samt
møter (ett i Cambridge og to i Norge) med generalsekretær i IATS Hildegard
Diemberger, Cambridge. I påvente av endelig avklaring av konferansested, ble det
vurdert som unødvendig å engasjere en sekretær allerede i 2014. Arbeidet har i stedet
blitt ledet frem primært av Havnevik i møter med Tibet-nettverket og relevante
fagmiljøer og kontaktpersoner ved UiO og internasjonalt.
Punktvis oppsummering av arbeid i 2014:
- Møter i Cambridge (og Oslo) med Diemberger og tekniske og administrative
ansvarlige for konferansen i 2013; oppsummering og erfaringer.
- Sondert interesse og støtte for gjennomføring av konferansen i relevante
miljøer internasjonalt.
- Sondert interesse og støtte for gjennomføring av konferansen i ulike
fagmiljøer og ved ledelsen ved UiO, samt i Tibet-nettverket.
- Diskutert tentativt program.
- Møte med HRG for bistand til forslag til budsjett.
- Vurdering av lokaler og romkapasitet ved UiO i samarbeid med rådgiver Liv
Nuland, Eiendomsavdelingen, UiO.
- Vurdert mulighet for bruk av Universitetets aula og Oslo rådhus til åpning og
avslutning.

-

Vurdert profilering av konferansen og politisk sensitivitet i samråd med i)
generalsekretæren i IATS og ii) Tibet-nettverket.
Vurdert behov for videre oppfølging og bemanning, mulige ressurspersoner,
samt utarbeidet tidsplan for det videre arbeidet.

Resultater fra innledende arbeid i 2014
Interesse og økonomisk støtte
Det er sterk støtte for at konferansen skal avholdes i Norge i IATS’ styre og det
internasjonale Tibet-forskermiljøet som inkluderer universiteter og
forskningsmiljøer i Kina, Europa, USA, Canada og Australia. Det er også vist
interesse i flere miljøer ved UiO (SV og Med.fak) og gjennom Tibet-nettverket i
flere fagmiljøer ved de øvrige partneruniversitetene i Norge (UiB, UiT og NTNU).
Per 1.12.2014 gjenstår avklaring omkring forankring av konferansen ved UiO.
Dersom konferansen skal avholdes ved UiO, ønsker IATS’ styre at en skriftlig avtale
inngås så snart som mulig.
Det haster å bestemme tid og sted for konferansen. Aktuelle uker i 2016 er: uke
24 (12.-17.juni); uke 25 (19.-24. juni); og uke 26 (26. juni-1. juli). Så snart
tidspunkt og lokalisering er avklart, vil IATS-medlemmene få informasjon pr. epost og en egen hjemmeside for IATS 2016 bli opprettet.
Etter godkjenning av tilleggsstøtte fra Norad for perioden 2015 – 2016, vedtok
Tibet-nettverkets styre 20.11.14 å øremerke kr. 500 000 i støtte til gjennomføring av IATS-konferansen i 2016. I tillegg vil Tibet-nettverket bidra med inntil
kr. 250.000 i støtte til deltakelse for tilreisende tibetanske akademikere. Videre
har Nettverkets styre godkjent overføring av restbevilgningen på kr. 80.000 til
2015. Tibet-nettverket ønsker også å bidra til gjennomføringen av IATS 2016 i
form av støtte til å engasjere en administrativ koordinator. Saken har blitt
vurdert i forhold til bemanningssituasjonen i sekretariatet, forventet kapasitet
og Norads pålegg om makssats for administrasjonsbidrag. Det har blitt besluttet
å stille en 20% stilling til disposisjon fra 1.1.2015 frem til sluttføring av
konferansen. Stillingen må dekkes innenfor koordinators 100% stilling.
Budsjett
HRG har bidratt med et førsteutkast til et minimumsbudsjett, basert på 500
deltakere. Det er siden laget et alternativ budsjett med utgangspunkt i 400
deltakere. Med Norge som et høykostnadsland er det naturlig å forvente et lavere
antall deltakere enn ved konferansen som ble avholdt i Mongolia.
Deltakeravgiften er beregnet til kr. 2 500, og kr. 3 000 ved sen påmelding. (I
budsjettet er det lagt inn et gitt antall deltakere med høyere avgift ved sen
påmelding).
BUDSJETT (HRG)
Kostnader samlet
(faste og variable)
Inntekter
deltakeravgift

500 deltakere
Kr. 1 560 000

400 deltakere
Kr. 1 340 000

(Kr. 1 350 000)

(Kr. 1 050 000)

SUM KOSTNADER

Kr. 210 000

Kr. 290 000

Det er behov for en nærmere gjennomgang av budsjettet. Med støtten fra Tibetnettverket på kr. 500 000 og inntekter fra deltakeravgift vil man kunne dekke
store deler av kostnadene. Andre bidragsytere er identifisert, deriblant Fritt Ord,
NRF, Trace Foundation og andre NGOer og private bidragsytere som har bidratt
ved tidligere konferanser. Finansiell støtte vil også søkes fra de norske
medlemsuniversitetene i Nettverket. Søknad om økonomiske bidrag vil bli sendt
i løpet av første kvartal 2015.
Program og deltakere
Foreløpig programutkast er diskutert basert på tidligere erfaringer (Fagerneskonferansen i 1992, Oxford-konferansen i 2003 og Vancouver-konferansen i
2010). Det er planlagt å avholde konferansen i siste del av juni 2016 etter
sonderinger med China Tibetological Research Center (CTRC), Beijing, som vil
arrangere en egen Tibet-konferanse i august samme år. IATS 2016-programmet
åpner med påmelding søndag og strekker seg over en arbeidsuke (mandag t.o.m.
fredag). Det blir åpning av konferansen i plenum, og det er mulig at flere
plenumsforedrag eller sesjoner vil arrangeres. Valgmøte avholdes også i plenum.
Bankett arrangeres ved åpningen og muligens ved avslutningen av konferansen.
Program øvrige dager vil foregå i parallelle sesjoner (ca. 15). Videre arbeid med
programmet vil gjøres av en fagkomité med deltakere fra Norge og IATS’ styre.
Konferansen er utelukkende en akademisk konferanse, og kun forskere med
innlegg (og studentobservatører med anbefaling fra veiledere) får delta. Alle
abstracts vil vurderes av en fagkomité. Etter en sondering i det internasjonale
fagmiljøet, vil komitéen avgjøre hvilke paneler som vil inngå i programmet. Det
vektlegges, og vil bli tatt hensyn til, at konferansen skal holde en lav profil.
Pressehåndtering blir en viktig sak for IATS 2016.
Lokalisering og romkapasitet
Med tilknytning ved UiO gjennom Havneviks stilling ved IKOS og Tibetnettverkets sekretariat er det ønskelig å avholde konferansen ved UiO. UiB er en
mulig plan B, og sondering ved UiB vil igangsettes dersom forankring ved UiO
ikke er avklart ved utgangen av 2014.
Romsituasjonen ved UiO er vurdert, og egnede konferanselokaler (seminarrom
og auditorier) er identifisert. Det er ønskelig å benytte Georg Sverdrups foaje
som base for konferansen, med plenumsforedrag og forretningsmøte i stort
auditorium i Sophus Lie. Det er flere alternativer for bruk av rom til
parallellsesjoner, deriblant Georg Sverdrup og P.A. Munchs hus. Tidspunkt og
tilgjengelighet har blitt diskutert med Nuland ved Eiendomsavdelingen. Søknad
om å avholde konferansen ved UiO, sammen med søknad om finansielt bidrag (i
form av dekning av leiekostnader), vil bli sendt via Eiendomsavdelingen etter
eventuell godkjenning fra IKOS/HF.

Videre oppfølging – foreløpig overordnet tidsplan:
MÅNED
Desember 2014

Aktivitet

Januar 2015

Opprette webside for IATS 2016.
Oppnevne referanse/ faggruppe
Avklare administrativ oppfølging (ev. engasjere ekstrahjelp i 20 %
stilling) med Tibetnettverket og IKOS.
Justere budsjett og søke om støtte
Hotellavtaler/ studenthjem (HRG-bistand?)
Vurdering av datasikkerhet (påmelding, korresp. osv.) m/USIT
Arbeid med akademisk program
Avklare endelig finansiering
Avklare spm. om anvendelse av tolker
Revisjon av budsjett.
Arbeid med aktivitetsprogram (konsert, middager)
Åpne for påmeldinger – frist for påmelding desember 2015
Starte arbeid med registrering, påmeldinger, manus.
Rekruttering av frivillige
Ferdigstille faglig program og aktivitetsprogram
Trykking av program og andre praktiske forberedelser
Siste forberedelser og gjennomføring av arrangement.
Herunder pressehåndtering, sikkerhet o.l

Februar – Juli 2015:
August – Desember
2015
Januar – mai 2016
Juni 2016

9. des. møte med IKOS, spm. om forankring ved IKOS/UiO.
Avklare endelig tidspunkt for konferansen.
Fullføre søknad til UiO om forankring og støtte til konferansen (fritak
leiekostnader). Info. e-post til IATS-deltakerne
Ev. starte arbeid med alternativ UiB

