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Bakgrunn 
 
Det vises til valgprotokoll av 23.11.2016. 

Unn Pedersen ble valgt inn på første plass som representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte (FVA) 
for inneværende valgperiode (2017-2020). 

Med virkning fra 1.1.2018 ble Pedersen oppnevnt av instituttleder som leder for samfunnskontakt og 
internasjonalisering og i tillegg 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 Pedersens uttreden av styret, rykker første vara for gruppen FVA, Toufoul Abou-Hodeib, opp som 
ordinært styremedlem. De øvrige varaene rykker opp et hakk. Styret har dermed to vararepresentanter for 
denne gruppen. Det er følgelig ikke nødvendig å avholde et suppleringsvalg for gruppen FVA. 

 

Vedlegg:  
 
- Oppdatert oversikt over styrets medlemmer 
- Valgprotokoll av 23.11.2016 
- Instituttleders notat av 25.10.2017 til instituttstyrets møte 1.11.2017 
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Medlemmer  

Faste   Vara   

Tor Egil Førland Leiar instituttstyret Unn Pedersen avløysar for 

instituttleiar 

 Representant for fast vitskapleg tilsette Toufoul Abou-

Hodeib 

1. vara 

Hilde Sandvik Representant for fast vitskapleg tilsette Hanne Hagtvedt 

Vik 

2. vara 

Søren Handberg Representant for fast vitskapleg tilsette Hans Jacob 

Orning 

3. vara 

Knut Ivar Austvoll Representant for det midlertidig vitskaplege 

personalet 

Hilde Andrea 

Nysether 

1. vara 

    Rebecca Cannell 2. vara 

Julianne Rustad Representant for det administrative og 

tekniske personalet 

Mari Eidstuen 1. vara 

    Nina Maria Rud 2. vara 

Margrethe Hopstock 

Havgar 

Representant for studentane Sigurd toft Tomter 1. vara 

Joachim Pacheco-Lie Representant for studentane Yngvild Storli 2. vara 

Tanja Storsul Ekstern representant Ulf Sverdrup  vara 
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Leiar for samfunnskontakt og internasjonalisering møter fast med tale- og forslagsrett i styret. Om instituttleiar er 

fråverande, er det leiar for samfunnskontakt og internasjonalisering som leier styremøtet. 


