ÅRSMELDING FOR FILOSOFERE SAMMEN
FOR PERIODEN MARS 2010−JUNI 2011
1. Opprettelse
Filosofere sammen ble opprettet på et stiftelsesmøte i Oslo 3. mars 2010. Til stede var Morten
Fastvold, Beate Børresen, Guro Hansen Helskog og Pål Brekke Indregard. Disse utformet
organisasjonens vedtekter, som fastslår at Filosofere sammen er en ideell organisasjon som
skal fremme den filosofiske samtalen i samfunnet og være en møteplass for alle som driver
med slike samtaler.
2. Styret
Filosofere sammens styre har siden stiftelsesmøtet bestått av Morten Fastvold (leder), Beate
Børresen (nestleder), Guro Hansen Helskog og Pål Brekke Indregard. I november 2010 ble
styret supplert med Hans Christian Nes. Styret har betraktet seg som et interimstyre inntil det
første årsmøtet kan velge et styre. Foruten stiftelsesmøtet har styret hatt tre møter.
På styremøtet 28.04.11 ble det foreslått å øke antall styremedlemmer til maksimum
åtte, dette for å øke bredden og kontaktflaten i de ulike samtalefilosofiske miljøer. Det ble
også foreslått å innføre en ordning der styremedlemmer velges for to år av gangen, og der kun
halve styret velges på et årsmøte. Dette skal sikre kontinuitet i styrets arbeid. Ordningen
fordrer en vedtektsentring som legges fram for godkjenning på kommende årsmøte.
3. Medlemmer
Filosofere sammen hadde 33 medlemmer ved utgangen av mai 2011. Medlemstallet er ikke
spesielt høyt, gitt at alle som er interessert i og vil støtte den filosofiske samtalen i samfunnet,
kan melde seg inn. Årskontingenten er lav (100 kroner), og innmeldingsflyer med giro har
vært delt ut ved våre åpne arrangementer (kick of-seminaret unntatt), uten at det har ført til
noen stor respons. Det har heller ikke oppfordringer på organisasjonens nettsted (se punkt 5)
om å melde seg og inn gjort.
Vi har opprettet en mailingliste over de som har sagt seg interessert i å motta
informasjon om Filosofere sammens aktiviteter. Her har nærmere åtti personer meldt seg på.
Bare dette tilsier at medlemspotensialet er langt større enn det antall medlemmer vi til nå har
fått. Det blir en utfordring for arbeidet fremover å øke medlemstallet betydelig.
4. Økonomi
Filosofere sammen ble opprettet uten økonomisk støtte. Arbeidet som er blitt nedlagt for å
starte og drive organisasjonen, har vært ubetalt. Vi søkte Human-Etisk Forbund om kr 10 000
i støtte for å arrangere et kick off-seminar og andre aktiviteter, og søknaden ble innvilget.
Takket være denne støtten og en beskjeden inntekt fra medlemskontingenter, har det vært
mulig å dekke de nødvendigste utlegg.
Ved å få Human-Etisk Forbund som medarrangør på vår hovedsatsning i denne
perioden, som var arrangementene med den britiske pedagogen Sara Stanley (se punkt 6), ble
også dette gjort økonomisk mulig.

5. Opprettelse av nettsted
På stiftelsesmøtet 3. mars ble det besluttet å opprette et nettsted for Filosofere sammen.
Morten Fastvold påtok seg redaktøransvaret og prosjektarbeidet med å utvikle nettstedet. I
samarbeid med en webdesigner ble det nedlagt et betydelig arbeid i å få ferdig et presentabelt
nettsted til organisasjonens stiftelsesmøte 11. september. Formålet med nettstedet er å
orientere om hva som foregår på de ulike samtalefilosofiske arenaer, samt informere om
relevant litteratur og kursvirksomhet mm.
6. Arrangementer
Filosofere sammen lanserte seg med et kick off-arrangement 11. september i Oslo. Drøyt tretti
personer møtte fram for å bli orientert om hvem Filosofere sammen er og hva vil ønsker å
oppnå. Deretter bød vi på et samtalefilosofisk symposium der filosofisk praktiker Pia Hverven
Axell orienterte om det å ha filosofikafeer med eldre mennesker, og der pedagog og
lærebokforfatter Guro Hansen Helskog, orienterte om det å ha filosofisk dialog med
ungdommer og unge voksne med ulike livssyn og kulturbakgrunn. Etterpå ble det mingling og
middag ute på en restaurant for de som hadde anledning til det.
3. desember arrangerte vi en filosofisk kafé på Rodeløkka velhus i Oslo, som ble ledet av
Hans Christian Nes. Tolv personer møtte fram, og flere av dem fant samtalen − og ikke minst
samtaleformen − god og tankevekkende.
Sesongens storsatsning var, i samarbeid med Human-Etisk Forbund, å få den britiske
pedagogen Sara Stanley til Norge for å snakke om det å ha filosofiske samtaler med
barnehagebarn. Stanley hadde et dagsseminar på Lillehammer (3.2.), innledet på et
kveldsmøte med ansatte for Kanvas-barnehager i Oslo (2.2.) og hadde et helgeseminar i
Humanismens hus i Oslo (5.−6.2.). Frammøtet var stort, i Lillehammer kom mer enn tre
hundre personer (!), og på helgeseminaret i Oslo kom drøyt tretti personer. Stanley evnet å
inspirere sine tilhørere, og vi oppsummerte hennes norgesbesøk som en stor suksess.
Stanleys besøk førte til avisoppslag i Lillehammer-pressen og et intervju i HumanEtisk Forbunds medlemsblad Fri Tanke.
7. Diverse
Styret søkte høsten 2010 Fritt Ord om økonomisk støtte til å holde fire filosofiske kafeer på
Litteraturhuset i Oslo vårsemesteret 2011. Søknaden ble avslått.
Styret besluttet vinteren 2011 å invitere den franske filosofen (og norgesvennen) Oscar
Brenifier til å holde et helgeseminar i Oslo 18.−19. juni som er åpent for alle interesserte.
Dette skjer i samarbeid med Human-Etisk Forbund. Her vil Brenifier redegjøre for sin måte å
drive filosofiske samtaler på, som har inspirert både de som driver filosofiske samtaler i
skolen her til lands og filosofiske praktikere.
20. juni arrangerer vi en filosofisk kafé på Litteraturhuset i Oslo, ledet av Oscar
Brenifier (noe som skjer rett etter Filosofere sammens årsmøte).

