
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2015 

Møtet ble satt 5. november 2015, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus, og hevet 
kl. 12.00.  

Til stede: Mathilde Skoie, Bente Larsen, Espen Schaanning, Talette Rørvik Simonsen, Pia 
Søndregaard, Knut Astrup Bull, Jostein Alfred Fossheim, Dag August Schmedling Dramer, 
Øystein Linnebo 

Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Zhanna Saidenova 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  

Saksdokumenter: 

Samtlige sakspapirer  
Godkjent uten merknader 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra styremøte 8. oktober 2015  
Godkjent uten merknader 

           

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging  
Instituttleder orienterte om undervisningsseminar ved IFIKK som 
planlegges 10. desember 

 

           

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. november 2015  

Saksdokumenter: 

Status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2015  

           

O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder  
Instituttleder orienterte om tverrfakultær satsning “Unpacking the 
Nordic Model” og informerte at en av våre medarbeidere er med I en 

           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-11-05/vedlegg/samtlige-sakspapirer.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-10-08/protokoll.xml
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-11-05/vedlegg/status-tilsettinger-november.pdf


forskningsgruppe som fikk tilslag.  
Videre informerte instituttleder om medarbeidersamtaler ved IFIKK 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Budsjettprosessen høsten 2015  
Styret diskuterte forskjellige scenarier og konkluderte at IFIKK skal satse 
på følgende aktiviteter: 

 Ekspansiv ansettelsespolitikk 

 Studenter-gruppelærere med pedagogisk oppfølging 

 Utlysning av 4-årige post.doc.-stillinger 

 Frikjøp til EU-søknader            

Saksdokumenter: 

Budsjett 2016: LTB og scenarier  
 

 

           

D-SAK 2 Justering av stillingsplanen  
Styret diskuterte nåværende stillingsplan i lys av fremtidig 
budsjettplanlegging. Styret ønsket å få ut resten av stillingene i listen så 
raskt som mulig og samtidig vurdere å tilsette flere i noen av de utlyste 
stillingene dersom kvalitet og søkermasse tilsier det i det enkelte 
tilfellet.  
Ytterligere justeringer ønsker styret å inkorporere i arbeidet med ny 
stillingsplan. Styret ønsker at instituttet kommer med forslag til en 
tidsplan for ny stillingsplanprosess så raskt som mulig med mål om 
vedtak vår 2016.  

Saksdokumenter: 

Saksframlegg  
Nåværende stillingsplan  
Oversikt over forventede tiltredelser for stillingene i nåværende 
stillingsplan  
 
 

           

Ordinære saker 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 26/2015 

Innstilling i to stillinger som doktorgradsstipendiat i kunsthistorie  
           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-11-05/vedlegg/d-sak-1-budsjett.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-11-05/vedlegg/saksframlegg-d-sak-2.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2014/2014-11-13/vedlegg/v-sak-4-stillingsplan-endelig.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-11-05/vedlegg/d-sak-2-oversikt-tiltredelser.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-11-05/vedlegg/d-sak-2-oversikt-tiltredelser.pdf


Instituttstyret innstilte til tilsetting i to stillinger som 
doktorgradsstipendiat i kunsthistorie i tråd med 
innstillingskomiteens anbefaling. 

V-SAK 4 
Saksnr. 27/2015 

Innstilling i to stillinger som doktorgradsstipendiat i filosofi  

Instituttstyret innstilte til tilsetting i to stillinger som 
doktorgradsstipendiat i filosofi i tråd med innstillingskomiteens 
anbefaling. 

           

V-SAK 5 
Saksnr. 28/2015 

Innstilling i to stillinger som doktorgradsstipendiat i idehistorie  

Instituttstyret innstilte til tilsetting i to stillinger som 
doktorgradsstipendiat i idehistorie i tråd med 
innstillingskomiteens anbefaling. Vedtatt med 8 stemmer mot en 
stemme.  

           

V-SAK 6 
Saksnr. 29/2015 

Innstilling i stillingen som førsteamanuensis i kunsthistorie  

Instituttstyret innstilte til tilsetting i førsteamanuensisstillingen i 
tråd med innstillingskomiteens innstilling. 

           

V-SAK 7 
Saksnr. 30/2015 

Innstilling i stillingen som postdoktor i klassiske språk  

Instituttstyret innstilte til tilsetting i stillingen som postdoktor i 
klassiske språk i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

           

Ordinære saker 

V-SAK 8 
Saksnr. 31/2015 

Eventuelt 
 

 


