
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2017 

 
Møtet ble satt Møtet ble satt 18. mai 2017, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 10.15. 
 

Beate Elvebakk, Franco Trivigno, for Ellen Krefting, Øystein Linnebo, Ingrid Lossius Falkum, 
Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Arild Megard (for Andrea 
Domaas) 
  
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline S. 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 27. april 2017 

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. mars 2017  
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. mai 2017 
 

           

O-SAK 2 Innfasing av CSMN – oppnevning av komité  
 

Saksdokumenter: 
oppnevning 
 

           

Ordinære saker 

Saker til behandling i lukket møte 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-05-18/vedlegg/samlefil-2017-05-18.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-05-18/protokoll-2017-04-27.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-05-18/vedlegg/styretmaistatus-tilsettinger-ifikk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-05-18/vedlegg/styretmaistatus-tilsettinger-ifikk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-05-18/vedlegg/o-sak-2-innfasing-csmn-komite.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-05-18/vedlegg/o-sak-2-innfasing-csmn-komite.pdf


V-SAK 3 
Saksnr. 9/2017 

Innstilling - førsteamanuensis i filosofi 

 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

 

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Sorteringskomiteens anbefaling av 24. oktober 2016 

 Bedømmelseskomiteens anbefaling av 7. februar 2017 

 Innstillingskomiteens innstilling av 8. mai 2017 

 

Retningslinjer for ansettelse i professorater og 

førsteamanuensisstillinger  

 

Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

           

V-SAK 4 
Saksnr. 10/2017 

Innstilling – 2 universitetslektorer i filosofi» 

 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

 

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Innstillingskomiteens innstilling av 11. mai 2017 

 

Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer  

 

Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetting i to stillinger som 

universitetslektor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.  

 

Franco Trivigno og Dag August Schmedling Dramer er inhabile i 

denne saken og var derfor ikke tilstede ved behandling og 

avstemming.  

 

 

 

           

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/ansettelse-universitetslektor.html


V-SAK 5 
Saksnr. 11/2017 

Innstilling - førsteamanuensis i idéhistorie 

 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

 

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Sorteringskomiteens anbefaling av 15. juni 2016 

 Merknad til sorteringskomiteens rapport fra Sigbjørn Olsen 

Sønnesyn av 1. juli 2016 

 Sorteringskomitéens svar på merknad fra Sigbjørn Olsen 

Sønnesyn av 15. september 2016 

 Bedømmelseskomiteens anbefaling av 12. desember 2016 

 Merknad til bedømmelseskomiteens rapport fra Christian 

Laes av 21. desember 2016 

 Merknad til bedømmelseskomiteens rapport fra Ilaria 

Ramelli av 2. januar 2017 

 Bedømmelseskomiteens svar på merknad fra Christian 

Laes av 9. januar 2017 

 Bedømmelseskomiteens svar på merknad fra Ilaria Ramelli 

av 9. januar 2017 

 Merknad til svar fra bedømmelseskomité fra Christian Laes 

av 11. januar 2017 

 Addendum til bedømmelseskomitéens rapport av 7. mars 

2017 

 Innstillingskomiteens innstilling av 11. mai 2017 

 

Retningslinjer for ansettelse i professorater og 

førsteamanuensisstillinger  

 

Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

           

   

 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html

