Institutt for arkeologi, konservering og
historie
- Instituttstyret Protokoll fra møte
fredag 19. september 2008 kl. 9:15 – 10:35.
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Hilde Sandvik; Mona
R. Ringvej; Olaf Kristian Sund; Julie Holme Dammann.
Vararepresentanter: Jan Eivind Myhre; Ane Ohrvik;
Observatører:
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Erlend Haavardsholm; Gro E. Smenes;
Harald Schmedling (referent);
Øvrige observatører: Mikael A. Bjerkestrand; Maren D. Lauten.

Orienteringssaker:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 25.4.2008
Se (http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote3.2008.html )
B. Øvrige orienteringssaker:
 Faglige prioriteringer: prosessen ser ut til å få en annen retning, ingen
omfordelinger mellom fakultetene.
 Ny budsjettmodell vil føre til færre svingninger på inntektssiden.
 Antall masterstudenter som er tatt på instituttets fag.
 ”Hva vil vi oppnå i løpet av høsten 2008?” – presentasjon delt ut i møtet
 Organisasjonskart for IAKH delt ut i møtet
 Utlyste stillinger:
Universitetslektorstilling i arkeologi: 18 søkere
Førsteamanuensisstilling i konservering: 4 søkere
3 malerikonservatorer tilknyttet Aula-prosjektet: 6 søkere
Historie – førsteamanuensisstilling (antikken): prosessen er i gang
Historie – førsteamanuensisstilling (middelalder): prosessen avhengig av
instituttets økonomi fremover.
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Til behandling i åpent møte:

Sak 14/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og
undertegne protokollen for møtet 19.9.2008 2008: Ane Ohrvik og Jan Eivind
Myhre.

Sak 15/08
Godkjenning av valginnberetning av vararepresentant til styret fra
gruppen teknisk/administrativt personale
Saksdokumenter:
- Valginnberetning av 5.9.2008 fra det teknisk/administrative personalet
ved IAKH
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Gro E.
Smenes møter som vararepresentant for gruppen teknisk/administrativt
personale ut valgperioden.

Sak 16/08
Godkjenning av valginnberetning av vararepresentant til styret fra
studentene i arkeologi.
Saksdokumenter:
- Valginnberetning av 10.9.2008 fra studentene i arkeologi
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Mikael
Amadeus Bjerkestrand møter som vararepresentant for studentene i arkeologi ut
valgperioden.

Sak 17/08
Instituttstyrevalg høst 2008
Saksdokumenter:
Valgreglement for UiO, se http://www.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/rektorvalgreglement.xml

-

Notat av 22.8.2008 fra HF, ved Inger Johanne Ullern
Notat av 11.9.2008 fra administrativ leder til IAKHs styre

Vedtak:
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Instituttstyret vedtar som følger:
- Valggjennomføringsform for studentenes valg avgjøres i et felles valgmøte
mellom de tre fagutvalgene, disse opptrer som en valgforsamling;
- Valgoppgjørsform for studentene blir enten listevalg eller preferansevalg;
- Valggjennomføringsform for gruppene fast vitenskapelig ansatte, midlertidig
vitenskapelig ansatte og teknisk/administrativt personale gjennomføres som
postvalg;
- Oppnevner et valgstyre med en fungeringsperiode tilsvarende det nye
instituttstyrets mandatperiode. Valgstyret skal ha følgende sammensetting:
Helge Pharo, Ingrid Fuglestvedt, Hallvard Kvale Svenbalrud, Gro E. Smenes samt
en studentrepresentant.

Sak 18/08
Regnskapsrapport pr. august 2008
Saksdokumenter:
- Regnskapsrapport av 12.9.2008
- Avviksrapport
Vedtak:
Instituttstyret vedtar den fremlagte rapport inkludert regnskapet.

Eventuelt
Ane Ohrvik har sin siste arbeidsdag ved IAKH d.d. Instituttleder takket for
hennes innsats for instituttet.

Oslo, 19. september 2008

Jorunn Bjørgum
Instituttleder

Jan Eivind Myhre

Ane Ohrvik

Kristin Kjellberg
Administrativ leder
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