
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2016 

Møtet ble satt 17. november 2016, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
12.00. 
 

Mathilde Skoie, Bente Larsen, Espen Schaanning, Øystein Linnebo, Haakon Flemmen, Pia 
Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Arild Megard (for Maren Kildahl 
Fjeld),  
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline S. 

Niels Christian Hervig, Seksjonssjef i Økonomiseksjonen ved HF var invitert til D-sak 1 

IFIKKs påtroppende leder Beate Elvebakk var invitert til å presentere seg selv for styret under O-

sak 3. 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 
Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 
Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 13. oktober 2016 

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging  
 

           

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. november 2016  
 
Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2016 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/samlefil-2016-11-17.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-10-13/vedlegg/protokoll-2016-10-13.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/styretnovemberstatus-tilsettinger-ifikk-ny.pdf


O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder  

 Gladnyhet fra UiO:Norden, et av UiOs satsingsområder: En 

av deres to nye forskergrupper blir NORDHOST, der Arne 

Johan Vetlesen fra filosofi er i kjernegruppen 

 Ny instituttleder, Beate Elvebakk, presenterte seg 

           

O-SAK 4 Valg av instituttstyre ved IFIKK  
 
Valget er åpent, alle oppfordres til å stemme 

 valgsider 

           

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 
 

Budsjettprosess 2017 
           

 Seksjonssjef i Økonomiseksjonen ved HF, Niels Christian Hervig, 
informerte om dagens situasjon og la frem i mer detalj oversikter 
over hvordan IFIKK har gjort det på de forskjellige indikatorene 
(studiepoeng, eksternfinansiering m.m.), en årsverksanalyse 
fremover og forskjellige scenarier for langtidsbudsjettet med 
forskjellig tidshorisont og med og uten SFF.  
 
IFIKKs økonomiske situasjon er vesentlig endret siden Hervig holdt 
en lignende presentasjon i februar 2016 i forbindelse med IFIKKs 
stillingsplanarbeid. Vesentlig her er sentrale rammekutt (ca. 10% i 
året på IFIKK). Dette på toppen av en nedgang i resultatmidler og 
ekspansiv ansettelsespolitikk. Det er ikke grunn til store 
bekymringer, og fakultetet oppfordrer til å ikke begynne å spare 
stort i det kommende budsjettet, men det gjør at IFIKK må skyve 
på en del av stillingene i den nye stillingsplanen.  Skulle IFIKK få en 
ny SFF vil dette utgjøre en stor forskjell. Der er derfor ikke 
formålstjenlig med noen justering av stillingsplanen før den tid.   
 
Styret var enig i at en ny diskusjon av stillingsplan nå er prematur, 
men noterte seg den nye situasjonen.   
 
Deretter ba styreleder om ytterligere innspill til neste års budsjett 
i lys av dette.  

 Styret understreket at det må inn tiltak på studiesiden – 
både for å bedre gjennomføring (f.eks. mentorordning), 
men at man også må se på det mer strategiske i hvor vi 
har potensiale for å hente studiepoeng. Driftsmidler skal 

 

http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/aktuelt/aktuelle-saker/2016/to-nye-forskergeupper-fra-2017.html
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/valg-av-styret/kandidater/


ikke strammes inn inntil videre i henhold tilrådet fra 
fakultetet 

 
Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Rammenotat 

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 36/2016 

Oppnevning av ekstern styrerepresentant med vara for 
styreperioden 2017-2020  
Saken ble trukket da den ikke var godt nok forankret i 
fagmiljøene. Det skal legges frem på nytt ved neste styremøte. Til 
behandlingen ønsket styret konkrete navn i sakspapirene med 
presentasjoner.  
 
Saksdokumenter: 
Saksframlegg 

           

 

V-SAK 4 
Saksnr. 37/2016 

Stipendiattildeling 2017 
Vedtak: Styret ved IFIKK vedtar å tildele tre stipendiatstillinger, en 
til hver, til Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv, Practical 
Philosophy Working Group, Selskapet for antikkens filosofi. 
 
Styret hadde tillit til prosessen og var glad for at alle 
saksdokumenter var lagt frem, men påpekte at prosessen kunne 
virke noe problematisk ettersom mange av lederteamets 
medlemmer også var forslagsstillere. Dersom prosessen blir 
lignende ved neste korsvei og såpass mange i lederteamet er 
aktive deltakere i søknader, bør man finne en annen 
innstillingsmåte.  
 
Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Fakultetets notat om intern fordeling av stipendiatstillinger 

 Instituttets utlysning 

 Søknadene:  
o ArTech 

  

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-budsjett-del-ii.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/til-d-sak-1-rammenotat-ifikk-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/v-sak-3-saksframlegg-ekstern-styre.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/v-sak-4-stipendiattildeling.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-10-13/vedlegg/til-d-sak-2-fordeling-av-stipendiatstillinger-2017.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ifikk/aktuelt/saker/2016/host-2016/phd-stipender-ifikk-2017.html
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/phd_soeknad-artech.pdf


o Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv 
o ConceptLab 
o Practical Philosophy Working Group 
o Selskapet for antikkens filosofi 
o SynSem 

 Oversikt over stipendiatstillinger ved IFIKK de siste årene 

 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/phd_soeknad-ungdom_og_skole.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/phd_soeknad-conceptlab.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/phd_soeknad-ppwg.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/phd_soeknad-antikkens_filosofi.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/phd_soeknad-synsem.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-11-17/vedlegg/til-v-sak-4-ansatte-stipendiater-11-16.pdf

