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Kjære Ingjerd og Jørund,
Beklager sen tilbakemelding herfra, det har vært sykdom i alle ledd (før meg heldigvis!).
Det vi (Hanna og jeg) ber styret vurdere er om SAI er villig til å støtte arrangementet av IATSkonferansen. Som vel er klart fra dokumentene dere allerede har fått fra Hanna så er det ingen
økonomisk risiko knyttet til SAIs støtte (gjennom konferanseavgift og støtte fra Tibet-Nettverket har
vi budsjettert med overskudd, og vi skal søke støtte fra Fritt Ord, NFR og muligens andre institusjoner
for andre mulige utgifter).
Støtten fra SAI kan, slik vi ser det, utøves i tre nivåer:
1. Moralsk støtte: SAI står som støttespiller (det må bekreftes skriftlig)
2. Faglig støtte: SAI bidrar (kanskje Unni er interessert?) i en fagkomité som jobber med relevante
paneler/aktiviteter for konferansen, for eksempel A) et panel som feirer Barths arbeid og som
kanskje også knyttes til Anthropos and the Material gjennom å fokusere på cosmologies in the
making, ritualer og kunnskapstradisjoner. (I tillegg vil vi arrangere et panel knyttet til Eventologyprosjektet).
3. Faglig og adminstrativ støtte: i tillegg til 2. så ville noe adminstrativ støtte være veldig nyttig. Vi
skal opprette et programråd hvor vi håper å ha to 20% stillinger (en fra IKOS og en fra Helsam). Disse
vil jobbe med budsjett og regnskap, kjøp av tjenester (vi vil benytte HRG til mange av tjenestene, som
hotellbooking, bestilling av mat osv), rekruttering av frivillige osv. (Denne fagkomitéen vil jobbe tett
med fagkomitéen, som består av Hanna Havnevik, Heidi Fjeld, Espen Bjertness (og da gjerne en fra
SAI), og koordinatoren for Tibet-Nettverket). Hvis det er muligheter for det ønsker vi at SAI bidrar inn
i programkomiteen ved behov. Vi ser for oss at en SAI-person, gjerne med erfaring fra
konferansearrangement, kan delta på max fem møter i 2015, og hjelper til med å drive arbeidet
fremover.
Håper dette er tilsrekkelig for å kunne legge frem saken for styret. Si ifra hvis det er noe som er uklart.
Vi tenker oss at dere kan velge hvilket nivå av støtte dere er villige til å gi. Selvfølgelig foretrekker vi
nummer 3!
Antropologi er et dominerende fag på IATS-konferansene, så dette vil også bli en stor antropologievent i Oslo.
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