
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2017 

 
Møtet ble satt 16. november 2017, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl 11.15.   
 
Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Ellen Krefting (frem til kl. 10.30) Kjetil Fallan (fra kl. 10.30 
for Ellen Krefting; unntatt ved behandling av V-SAK 6), Øystein Linnebo, Pia Søndergaard, 
Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Andrea Domaas 
 
Forfall: Gustav Jørgen Pedersen 
 
Fra administrasjonen: Astrid Lied (for Karen M. Haugland, sekretær), Caroline Skei 
 

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 19. oktober 2017 

           

V-SAK 3 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne 
protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å 
godkjenne og undertegne protokollen for 16. november 2017: 
 
Knut Astrup Bull og Dag Dramer 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. november 2017  
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2017 
 

           

   

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/samlefil-2017-11-16.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/protokoll-2017-10-19.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/styretnovemberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Budsjett for 2018 
 

Styret diskuterte budsjettet for 2018 og langtidsprognosen. Styret 
pekte på at rammeendringer som effektiviseringskutt, uttelling for 
exphil og kutt i SFF-etterfinansieringen slår ut vilkårlig og har ikke 
vært forutsigbar. Det var enighet om at kjerneaktiviteten til IFIKK 
skal skjermes i så stor grad som mulig.     
 
Instituttstyret anbefaler at forsknings- og undervisningsmidler for 
det kommende året reduseres og settes til 500.000. I tillegg skal 
ekstra driftsmidler (de såkalte individuelle småforskmidlene) 
kuttes fra 25.000 til 20.000 som er vanlig hos de andre 
instituttene. 
 
Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 
 

           

D-SAK 2 Tiltaksplan 
 

Styret diskuterte utkast til tiltaksplan for håndtering av den 
økonomiske situasjonen. Styret ba i den forbindelse om følgende: 

 gjennomgang av økonomien til exphil-undervisning 

 gjennomgang av undervisningsporteføljen 

 budsjettsimulasjon for hvilket utslag økning av 
studiepoengproduksjon vil ha  
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 
 

           

D-SAK 3 Stillingsplan 
 

Styret diskuterte utkast til stillingsplanen for 2018 – 2022. Styret 
anbefalte at det foretas en vurdering av stillingsbruken og en 
gjennomgang av undervisningsbehov. Sistnevnte skal var 
utslagsgivende for prioritering av stillinger. 
 
Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Utkast stillingsplan 
 

           

  
 
 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-budsjett2018.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/d-sak-2-saksframlegg-tiltaksplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/d-sak-3-saksframlegg-stillingsplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/til-d-sak-3-stillingsplan.pdf


Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
17/2017 

Fordeling av stipendiatstillinger  
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Kunngjøring av fordeling av stipendiatstillinger 
 

Vedtak: 
 
Styret tildeler stipendiatstillingene til følgende tre 
forskningsgrupper: 
• Oppvekst i idéhistorisk perspektiv 
• ConceptLab 
• CSMN 

           

 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 
Saksnr.  
18/2017 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved ConeptLab 
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst  

 Utvidet søkerliste 

 Intervjukomiteens innstilling av 26. oktober 2017 
 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 
 
Vedtak: 
 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som postdoktor i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 
 
 
 
 
 

           

   

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-stipendiatfordeling.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-11-16/vedlegg/til-v-sak-4-fordelingsbrev.pdf
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


V-SAK 6 
Saksnr.  
19/2017 

Innstilling - stipendiat i kunsthistorie - "Back to the Sustainable 
Future: Visions of Sustainability in the History of Design" 
 
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst  

 Utvidet søkerliste 

 Intervjukomiteens innstilling av 6. november 2017 
 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 
 
Vedtak: 
 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som stipendiat i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
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