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Orienteringssak B: Styrets sammensetning
Bakgrunn
Det vises til valgprotokoll av 23.11.2012.
Christopher Prescott ble valgt inn på første plass som representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte
(FVA).
Etter at valgstyret godkjente valgresultatet ble Prescott oppnevnt av instituttleder som forskningsleder og
bedt om å fungere som instituttleders stedfortreder i dennes fravær. I henhold til gjeldende reglement kan
ikke stedfortreder også være ordinært medlem av styret. Det vises til § 5 i gjeldende Styrings- og
administrasjonsreglement:
”§ 5 Stedfortreder for instituttleder
Stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder blant instituttets faste vitenskapelige personale.
Stedfortreder overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær, og er fast
vararepresentant for instituttleder til instituttstyret.”

Ved Prescotts uttreden av styret, rykker første vara for gruppen FVA, Hilde Henriksen Waage, opp som
ordinært styremedlem. De øvrige varaene rykker opp et hakk. Styret må dermed suppleres med en 3. vara
for denne gruppen. Det var til sammen 7 kandidater som stilte til valget for denne gruppen. Kandidaten
som ikke nådde opp ved valget, Julie Lund, trer nå inn i styret som 3. vara. Se for øvrig vedlagte oversikt
over styrets sammensetning.

Vedlegg: oversikt over styrets medlemmer.
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Medlemmer
Faste

Tor Egil Førland

Vara

Leiar instituttstyret

Christopher Prescott

avløysar for
instituttleiar

Hilde Sandvik

Representant for fast vitskapleg tilsette

Douwtje van der

1. vara

Meulen

John McNicol

Representant for fast vitskapleg tilsette

Odd Arvid Storsveen

2. vara

Hilde Henriksen

Representant for fast vitskapleg tilsette

Julie Lund

3. vara

Representant for det midlertidig vitskaplege

Per Ditlef Fredriksen

1. vara

Chalak Kaveh

2. vara

Ragnar Holst Larsen

1. vara

Magne O. Rønningen

2. vara

Waage

Andreas Snildal

personalet

Erlend K.

Representant for det administrative og

Haavardsholm

tekniske personalet

Siri Marie Aamodt

Representant for studentane

Julia Kotthaus

1. vara

Hallvard Indgjerd

Representant for studentane

Anja Bing Vangsnes

2. vara

Nina Kristiansen

Ekstern representant

Françoise HanssenBauer

Forsksningsleiar møter fast med tale- og forslagsrett i styret. Om instituttleiar er fråverande, er det forskningsleiar
som leier styremøtet.

