
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 3/2018 

 
Møtet ble satt 22. mars 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
10.55. 
 
Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Øystein Linnebo, Emil Leth Meilvang, Pia 
Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Astrid Grindeland (for Paal 
André Hermansen) 
 
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline Skei 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Feil protokoll var vedlagt i innkallingen og godkjenning er derfor 
utsatt til neste styremøte den 26. april. 
 
Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 15. februar 2018 

           

V-SAK 3 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne 
protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å 
godkjenne og undertegne protokollen for 22. mars 2018: 
 
Ellen Krefting og Pia Søndergaard 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. mars 2018 
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. mars 2018 
 

           

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-03-22/vedlegg/samlefil-2018-03-22.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-03-22/protokoll-2018-02-15.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-03-22/vedlegg/styretmarsstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Arbeidsgruppe Økonomi 
 

Instituttleder presenterte noen av funnene fra arbeidet i 
arbeidsgruppen for IFIKKs økonomi. Styret diskuterte rundt 
dimensjonering av studietilbudet. Det må gjennomgås hvilke 
emner som må gis, burde gis og kan gis. Det burde også ses på 
kostnadsberegning per emne for å finne innsparingsmuligheter, 
innenfor rammene av kvalifikasjonsregelverket. Til neste 
styremøte vil det komme konkrete forslag for tiltak for 
rasjonalisering av drift.  
Styret ønsket også at instituttledelsen orienterer om den 
økonomiske situasjonen på lærermøter på enkeltfagene. 
 
Saksdokumenter: 
presentasjon som ble vist under møtet 

           

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
3/2018 

Revisjon av IFIKKs stillingsplan 2018 – 2022 
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Nåværende stillingsplan 
 

Vedtak:  
Instituttstyret vedtar revisjonen av IFIKKs stillingsplan 2018 - 
2022.  
 
Styret har tatt bemerkningen som ble innsendt fra faggruppen 
for klassiske språk til etterretning. 

           

 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 
Saksnr.  
4/2018 

Innstilling - stipendiat i idéhistorie - "Oppvekst Idéhistorisk 
Perspektiv" 
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-03-22/vedlegg/ifikk-styremoetegrafer.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-03-22/vedlegg/v-sak-4-revisjon-stillingsplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-12-07/vedlegg/stillingsplan-etter-styret-2017-12-07.pdf


 
Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst  

 Utvidet søkerliste 

 Intervjukomiteens innstilling av 12. mars 2018 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 
 
Vedtak:  
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som stipendiat i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

V-SAK 6 
Saksnr.  
5/2018 

Innstilling - stipendiat i filosofi - ConceptLab  
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst  

 Utvidet søkerliste 

 Intervjukomiteens innstilling av 13. mars 2018 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 
 
Vedtak:  
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som stipendiat i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

           

 

V-SAK 7 
Saksnr.  
6/2018 

Innstilling - stipendiat i idéhistorie - CSMN Rational Agency 
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst  

 Utvidet søkerliste 

 Intervjukomiteens innstilling av 15. mars 2018 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 

           

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


 
Vedtak:  
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som stipendiat i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 
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