Maria Monasdatter Almli
Telefon: 416 47747
E-post: maria@hlb.no
Twitter: @maalmli
FB-side:https://www.facebook.com/MariaFraSteigen
Nøkkelkvalifikasjoner
Kreativ og engasjert samfunnsviter med erfaring fra ulike fagfelt, stillinger, styreverv og tenketanker.
Utviklingsorientert og målrettet. Har initiert og deltatt i prosjektarbeid lokalt, nasjonalt og
internasjonalt, og har erfaring fra medieproduksjon og kommunal sektor. Med en bred
samfunnsvitenskapelig bakgrunn er målet ofte å koble ulike fagfelt og løfte nytteverdien av å arbeide
på tvers av etablerte retninger.
Utdanning
2008-2012 Forskerutdanning ved Universitetet i Nordland
Opptatt ved PhD-programmet for sosiologi ved Universitetet i Nordland, og ansatt som stipendiat
ved samme institusjon. Tema er bygdeforskning og pågår enda.
Metodekurs, Tale, tekst og tolkning,10stp Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, 2009
Vitenskapelig kunnskapsproduksjon - historie og samtid 10stp,
Høgskolen i Bodø, 2010
Bygdesosiologisk teori. Rurale studier, 10.stp. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, 2011
Høst 2007 Masteroppgave i sosiologi ved Høgskolen i Bodø
30 studiepoeng
Høst 2006 Mastergradsemne i sosiologi ved Høgskolen i Bodø
Kultur, kommunikasjon og mening, 10 studiepoeng.
Vår 2006 Mastergradsemner i sosiologi ved Høgskolen i Bodø
Kvantitativ metode, 10 studiepoeng.
Institusjonell analyse og ressursforvaltning, 10 studiepoeng.
Høst 2005 Mastergradsemner i sosiologi ved Høgskolen i Bodø
Arbeids- og samfunnsliv i endring, 10 studiepoeng
Sosiologisk teori og analyse, 20 studiepoeng
2004-2005 Mastergradsemner i sosiologi ved Høgskolen i Bodø
Kvalitativ metode, 10 studiepoeng
Velferdssamfunn i endring, 20 studiepoeng
2002-2003 Høgskolen i Bodø
Ledelse i kvinneperspektiv - tanke og omtanke, 30 studiepoeng
2002- 2003 Universitetet i Tromsø
Samfunnsvitenskapelig kandidatstudium praksisår, 60 studiepoeng

2002 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Oppnådd grad; Candidata magisterii med pedagogikk mellomfag og samfunnsplanlegging og
lokalsamfunnsforskninng storfag. 243 studiepoeng:
2001-2002 Universitetet i Tromsø
Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, storfag, 60 studiepoeng
Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid, GIS, 9 studiepoeng
2000-2001 NTNU
Pedagogikk grunnfag og mellomfag
- Formidling og læring, 30 studiepoeng
- Sosialisering og oppdragelse, 24 studiepoeng
- Oppvekstmiljø og sosialisering, 15 studiepoeng
- Spesialpedagogikk 1, 15studiepoeng
- Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode, 6 studiepoeng
1999-2000 Økonomisk historie i nyere tid, 15 studiepoeng
Familie og barndomssosiologi, 15 studiepoeng
1998-1999 Innføring i sosiologi, 18 studiepoeng
Kulturforståelse, 15 studiepoeng
Innføring i psykologi, 7,5 studiepoeng
Psykologisk antropologi, 7,5 studiepoeng
Examen philosophicum, 15 studiepoeng
1995-1998 Hamarøy videregående skole
Videregående opplæring, allmenne, økonomiske og administrative fag
Yrkeserfaring
2014 Seniorrådgiver ved KUN senter for kunnskap og likestilling
Prosjektleder for Er bonden alene? -Familielandbruket og betydning av partners medvirkning på
gårdsbruket. Prosjektleder for NTE, Attraktiv arbeidsgiver for alle; en kartlegging av kulturen i
konsernet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Prosjektleder Kvinner i Frimark; et seminar for å
belyse spesielt kvinners relasjon til og bruk av Finnmarks naturressurser. Initiativtaker og utvikler
av prosjektet LHBT Distrikt; en utredning av levekår for LHBT-personer på bygda, Prosjektleder
Gutter og Jenter i landbruket; et seminar for å sette fokus på rekruttering og barns rolle/plass i
landbruket.
2011-d.d Daglig leder i enkeltpersonsforetaket Maria Almli
Skriver tekster for ulike magasiner og holder inspirasjonsforedrag rundt temaene friluftsliv og
bygdeliv. Har freelance-avtale med forlaget Egmont Hjemmet Mortensen, og mottok i 2012
etablerertilskudd fra Innovasjon Norge.
2007 - 2014 Rådgiver, KUN senter for kunnskap og likestilling
Lokalsamfunnsanalyse av Herøy kommune (M og R), Prosjektleder Nord-Salten – rekruttering til
Småsamfunn.. Kontaktperson i Nordland for Regionalt likestillingssenter. Utviklet
prosjektbeskrivelse for Kjønns- og mangfoldsperspektiv på Nordområdesatsingen. (Permisjon fra
denne stillingen høsten 2008 til 2012 pga PhD-prosjekt).

2008 –2012 Stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Nordland
Ansatt i treårig stipendiatstilling for å arbeide med dr.grad i sosiologi ved Fakultet for
samfunnsvitenskap.
2005-2006 Miljøkoordinator, Steigen Kommune
Startet og koordinerte en samarbeidsmodell mellom ulike faginstanser som jobber forebyggende i
forhold til barn og unge. Offentlige etater, politi, frivillige organisasjoner og næringsliv var
involvert.
2006 Prosjektmedarbeider, Kvinneuniversitetet Nord, KUN
jan.- april Gjennomførte spørreundersøkelse i forbindelse med utarbeidelse av Strategisk
Kommuneplan for Steigen Kommune.
2004 sep- des Rådgiver, Kvinneuniversitetet Nord, KUN
Ansatt i vikariat hvor jeg bl. a jobbet som prosjektleder i to prosjekt: ”Likestillingsaktiviteter i
kommunene”, og ”Etablering av regionalt likestillingssenter”.
2003 Prosjektmedarbeider, Kvinneuniversitetet Nord, KUN
3 måneders engasjement hvor jeg arbeidet med flere prosjekter. Utformet
bl.a. prosjektbeskrivelse som ligger til grunn for de nå etablerte Regionale likestillingssentrene.
2002-2003 Praksisårsstudent, Kvinneuniversitetet Nord
Som praksisårsstudent jobbet jeg et studieår som prosjektmedarbeider ved Kvinneuniversitetet
Nord. I løpet av året tok jeg del i flere av KUNs prosjekter, var delaktig i institusjonens arbeid med
søsterorganisasjon i Sør-Afrika og arrangerte lobbykurs for kvinner.
Verv og kortere engasjement
-Nestleder Friluftsrådenes Landsforbund
-Styremedlem landsstyret, Norges jeger- og fiskerforbund.
-Delaktig i prosjektgruppe for etablering av ny vgs-linje/nasjonalt forsøk med Friluftslivsfag på
Hamarøy. Arbeidet bestod i ideutvikling av linja, utvikling av læreplan, markedsføring og
rekruttering.
-Oppnevnt som deltaker i programråd for Profilering og Rekruttering av Salten, Salten regionråd
2010-2012
-Lokal koordinator for NRK-produksjonen «Drømmeturen», episode fra Steigen
-Lokal produsent for TV-produksjonen ”Oppdrag Nord-Norge”. Bistod med søknader for
finansiering, planlegging, som lokal kontakt og med markedsføring.
-Programleder, bygdeekspertkommentator og manusforfatter i reportasjefilmen ”Det skjer i NordNorge” – en film med mål å øke bolyst i nord/på bygdene for vgs ungdom.
-Dubbet stemme i NRKs tegnefilmserie «Bitte Lille Benny», 2014
I tillegg og tidligere
Nestleder Norges Jeger og Fiskerforbund, Nordland
Leder Steigen Jeger og fiskerforening

Kurs og Bevis
Taushetsplikt for deg som arbeider med barn, Kommunal Kompetanse 2006
Statistikk og kvantitativ metode, Universitetet i Tromsø 2001
Fagkurs i engelsk, Kvinneuniversitetet Nord 2002
Førerkort klasse B
Jegerprøve
Div speiderlederkurs i regi av KFUK /KFUM
Utmerkelser
Norges Bygdekvinnelags kvinnestipend 2007.
Publikasjoner av ulikt slag
En svensk bygdetragedie. Klassekampen, 10. september 2014
http://www.kun.nl.no/filer/kronikker2014/KronikkMMA100914.pdf
Nationens agurkmåling. Nationen, 18. august 2014
http://www.kun.nl.no/filer/media/2014/Nationens_agurkmaling180814.pdf
Agurkmåling fra by(gde)dyret. nord24.no, 11. august 2014
http://www.nord24.no/nyheter/article7522354.ece
Annerledeslandet lister seg bakover. Kronikk i Avisa Nordland, 20. mai 2014
http://www.kun.nl.no/annerledeslandet-lister-seg-bakover.11535
Rom for skeive i Ytre Småfjord? Kronikk i Trønder-Avisa 31. mars 2014
http://www.kun.nl.no/filer/media/2014/310314%20LHBT%20kronikk%20ta.pdf
Hverdagsekspedisjoner - året rundt,i Jakt fiske og Friluftsliv i Nordland, 1/12
Jakten på Aurora, Nordlysreportasje i Villmarksliv 03/12
Andelig føde, Andejaktreportasje i bladet Jakt, 01/12
NRK1, Ut i Naturen, Portrettprogram: Maria fra Steigen. Sendt første gang i En Naturlig Helaften
20.12.12 (hvor jeg også var studiogjest), og er senere blitt sendt flere ganger.
NRK P1 Friluftsmagasinet; Portrettintervju, 07.07.12
Å egge til røre, Gjesteskribent i Jakt fiske og Friluftsliv i Nordland, 3/09
Språk og bygdas bærekraft i tidsskriftet Bygdekvinner, 2/2008
Regionalt Likestillingssenter i Nordland. Rapport. Kvinneuniversitetet Nord.
Twinning and Winning Knowledge. Rapport i anledning besøk hos Gender
Advocacy Programme. Kvinneuniversitetet Nord.
Ingunn Limstrand og Maria Almli (2002): Gender Quotas - a Strategy for Gender Equality.
Norway's Experience Using Gender Quotas. Organisation, Strategies and Results. Notat .
Kvinneuniversitetet Nord.

