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Arbeidsprogram 2023 for Akademiet for yngre forskere

Vedtatt på AYFs generalforsamling 20. oktober 2022.

 
Arbeidsprogrammet til Akademiet for yngre forskere (AYF) er utarbeidet for å realisere AYFs 
formålsparagraf og strategi for 2022–2026:

Formålsparagraf 
Akademiet for yngre forskere (AYF) er et uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig nettverk for samarbeid og 
erfaringsutveksling blant yngre forskere. Vi vil fremme verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet, 
og være en pådriver for nyskapende forskningsformidling. Gjennom å initiere og inspirere til dialog mellom 
forskningsmiljøer og samfunn vil vi bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling i Norge og i verden. 

Mål for 2023 
Arbeidsprogrammet for perioden 1. januar – 31. desember 2023 gjenspeiler og konkretiserer de overordnede 
målene samfunnsengasjement og organisasjon som er satt i forslaget til strategi for 2022–2026: 

Samfunnsengasjement
AYF skal være en viktig forskningspolitisk aktør og bidra til engasjement i samfunnet for forskning og 
forskerrollen. Vi har som mål å skape gode arenaer for vitenskap og formidling samt å påvirke politiske 
prosesser som er av stor betydning for yngre forskere.

AYF skal
• Fortsette arbeidet, belyse og foreslå politiske løsninger for å bedre den akademiske friheten både nasjonalt  
 og internasjonalt.

• Levere høringsuttalelser til sentrale styringsdokumenter i sektoren.

• Lansere og følge opp AYFs nye språkpolitikk.

• Gjennomføre en ny nasjonal undersøkelse som kartlegger unge forskeres vilkår i Norge og utarbeide en  
 rapport bygd på denne.

• Arrangere minst ett arrangement under Arendalsuka, gjerne i samarbeid med andre aktører i norsk  
 akademia, og delta på flere arrangementer.

• Bidra til felles opprop i tråd med AYFs vedtatte politikk.

• Gjennomgå og eventuelt revidere AYFs politiske notater.

• Delta på seminarer og konferanser i regi av andre akademier for yngre forskere.

• Arrangere og videreutvikle Young Researchers’ Night på ulike steder i landet.

• Bidra med forskningsformidling, særlig rettet mot barn og unge.

• Videreutvikle kanaler for forskningsformidling mot allmennheten. 



Organisasjon
AYF skal være et attraktivt og mangfoldig landsdekkende nettverk for yngre forskere, og en organisasjon 
med sunn og bærekraftig drift.

AYF skal
• Arrangere fire samlinger på ulike steder i landet.

• Arrangere minst to åpne arrangementer, gjerne i samarbeid med andre aktører.

• Rekruttere opptil ti nye medlemmer til akademiet (jf. §2.1.) og 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet,  
 men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø (§2.2. i vedtektene).

• Være en partner i arbeidet med å dele ut Lettenprisen 2023 og sørge for at denne når flest mulig unge  
 forskere både nasjonalt og internasjonalt.

• Arbeide for synlighet og påvirkningskraft i hele Norge.

• Styrke AYFs internasjonale arbeid, blant annet ved å være en aktiv samarbeidspartner med andre unge  
 akademier internasjonalt.

• Delta på minst en internasjonal konferanse og være vertskap for Nordic-Baltic Meeting.

• Arrangere minst ett alumnitreff.

• Etterstrebe å gjennomføre samlinger og aktiviteter på en klimavennlig og bærekraftig måte.

• AYFs medlemmer skal gjennomføre egne lokale og regionale arrangementer, gjerne i samarbeid med  
 andre relevante aktører i sin region.


