
Institutt for musikkvitenskap 
Det humanistiske fakultet 
 

 

Protokoll fra møte nr. 5/2014 i instituttstyret 

Møtet ble satt mandag 16. juni kl 13.15 og hevet kl 14.05. 

Til stede: 
Alexander Refsum Jensenius (instituttleder/styreleder) 
Fast vitenskapelig ansatte: Rolf Inge Godøy, Anne Danielsen, Ståle Wikshåland 
Midlertidig vitenskapelig ansatte: Mari Romarheim Haugen 
Teknisk-administrativt ansatte: Mons Thyness 
Studentrepresentanter: Kristin Øye Gjersdal, Elisabeth Opaas 
Eksterne representanter hadde forfall. 
Referent: Ellen Wingerei 
 

Saker til behandling i åpent møte  

Ordinære saker 

Sak 26/2014 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen 
(V-sak)  Vedtak: 

Følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen 16. juni 2014: 
Kristin Øye Gjersdal og Ståle Wikshåland. 
 

Sak 27/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste  
(V-sak) Vedtak: 
 Innkalling og sakliste godkjennes.  
 
Orienteringssaker 
 
Sak 28/2014 Diverse orienteringssaker 
(O-sak) Fordeling av forskningsmidler andre utlysing 
  
  TUV godkjente i møte 6. juni søknad fra postdoktor Astrid Kvalbein om et måneds 

frikjøp og tilsvarende forlengelse fra Valen-prosjektet. Frikjøpet skal benyttes til arbeid 
på prosjektet Kunst og makt ved IMK.  

 
 Lil Nilsen skal ha praksisplass som administrasjonskonsulent ved instituttet i 

høstsemesteret. Hun vil utføre en del økonomirelaterte oppgaver og annet forefallende 
arbeid i administrasjonen.  

  
 Instituttet har sendt inn en søknad til Norgesuniversitetet om Massive Open Online 

Courses (MOOC) innenfor feltet musikk og bevegelse. En MOOC er en internettbasert 
kurstype som er åpen for alle som ønsker å delta.  

 
 
 

http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2014/sakspapirer/forskningsmidler-2014-ii.pdf
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Ordinære saker 

Sak 29/2014 Oppfølging faglige prioriteringer 

(V-sak)  Notat fra instituttleder 

 

Vedtak: 

  Styret vedtar Oppfølgingsplan faglige prioriteringer  

 

 

Saker til behandling i lukket møte 

 

Sak 30/2014 Innstilling til stilling som professor II i musikkestetikk 

(V-sak)  NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. Off.l. § 25 

  Kunngjøringstekst 

  Offentlig søkerliste 

  Uttalelse fra sakkyndig komité (til møtende styremedlemmer) 

  CV og publikasjonsliste rangerte søkere (til møtende styremedlemmer) 

  Innstillingskomitéens uttalelse (til møtende styremedlemmer) 

 

  Vedtak: 

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til rangering, og oversender saken 

til Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.  Vedtaket er 

enstemmig.  

 

Sak 31/2014 Eventuelt 

Ingen saker meldt.  

 

 

Blindern, 19.06.2014 

 

Alexander Refsum Jensenius Kristin Øye Gjersdal Ståle Wikshåland Ellen Wingerei 

http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2014/sakspapirer/sak-29-etter-styremotet-oppfolging-faglige-pri.pdf
https://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2014/sakspapirer/sak-30-utlysing.pdf
http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2014/sakspapirer/sak-30-off-sokerliste.pdf

