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Protokoll fra møte nr. 2/2014 i instituttstyret 

Møtet ble satt mandag 24. mars kl 13.15 og hevet kl 15.00.  

Til stede: 
Alexander Refsum Jensenius (instituttleder/styreleder) 
Fast vitenskapelig ansatte: Rolf Inge Godøy, Anne Danielsen, Ståle Wikshåland 
Midlertidig vitenskapelig ansatte: Birgitte Sandve 
Teknisk-administrativt ansatte: Turid Kristensen 
Studentrepresentanter: Gaute Andersen, Ingrid Liland 
Ekstern representant: Kjetil Solvik 
Referent: Ellen Wingerei 
 

Saker til behandling i åpent møte  

Ordinære saker 

Sak 09/2014 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen 
(V-sak)  Vedtak: 

Følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen 24. mars 2014: 
Gaute Andersen og Ståle Wikshåland. 
 

Sak 10/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste  
(V-sak) Vedtak: 
 Innkalling og sakliste godkjennes.  
 
Orienteringssaker 
 
Sak 11/2014 Diverse orienteringssaker 

 Georgina Born tiltrer stillingen som professor II i global musikkultur 1. august. 
 Nanette Nilsen tiltrer stillingen som førsteamanuensis i musikkulturstudier 1. januar 

2015.  
 Eirik Askerøi har fått utvidet sitt vikariat som førstelektor til 100% også i 

høstsemesteret 2014. 
 Kathrine Frey Frøslie er engasjert i 10% stilling som forsker på fourMs-prosjektet i 

2014 . 
 IMVhar fått 256’ fra avsluttede legater for å fremme mannssang i Norge. 
 Stillingsplanen har vært drøftet med organisasjonene og er oversendt fakultetet for 

behandling.  
 Jon Mikkel Broch Ålvik har levert sin avhandling «Scratching the Surface.  Marit Larsen 

og Marion Ravn: Popular Music and Gender in a Transcultural Context», og er blitt 
ansatt som gjennomføringsstipendiat i ett år fra 1. mars. 

 Langtidsbudsjettet vil bli oppdatert med nye stillinger i forbindelse med 1. tertial-
regnskapet.  
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Diskusjonssak 
 
Sak 12/2014 Overordnede premisser for revidering av bachelorgraden i musikkvitenskap 
(D-sak) Diskusjonsnotat 
 Styret etterlyste en del underlagsmateriale både fra studenter og avtakere i 

arbeidslivet. Diskusjonen i styret blir lagt til grunn for det videre arbeidet.  
 
Ordinære saker 

Sak 13/2014 30-studiepoengs masteroppgave 
(V-sak) Framleggsnotat 
   
 Vedtak: 
 Instituttstyret vedtar å innføre 30-studiepoengs masteroppgave som alternativ til 60-

studiepoengs masteroppgave, med virkning f.o.m. høsten 2015. 
  
Sak 14/2014 Eventuelt 

Ingen saker meldt. 
 
 

Blindern, 26.03.2014 

 

 

Alexander Refsum Jensenius  Gaute Andersen Ståle Wikshåland Ellen Wingerei 


