
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 5/2018 

 
Møtet ble satt 24. mai 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
12.10. 
 
Beate Elvebakk, Reidar Aasgaard (for Franco Trivigno), Ellen Krefting, Øystein Linnebo, Emil 
Leth Meilvang, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Paal 
André Hermansen 
 
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline Skei 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader 
 

Saksdokumenter: 
Samtlige sakspapirer 
 
I møtet ble referatet fra IDF-møte om IFIKKs økonomiske 
situasjon den 22.05.18 delt ut. 
 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 
Protokoll fra styremøte 26. april 2018 
 

           

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 26. april 2018: 
 
Pia Søndergaard og Emil Leth Meilvang 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. mai 2018 
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. mai 2018 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-05-24/vedlegg/samlefil-2018-05-24.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-05-24/vedlegg/180522-idf-ifikk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-04-26/protokoll-2018-04-26.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-05-24/vedlegg/styretmaistatus-tilsettinger-ifikk.pdf


 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Prinsipper for fremtidig dimensjonering av fag   
 

Saksdokumenter: 

 notat fra instituttleder 
 
Styret diskuterte hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 
fremtidig dimensjonering av fag. Overordnete prinsipper vil være 
at fagene skal i størst mulig grad være bærekraftige, men med en 
viss grad av kryssfinansiering, og at undervisningsnivået skal være 
forsvarlig. Ledergruppa utformer en oversikt over prinsipper for 
dimensjoneringen, og fører saken videre som diskusjon i 
fagmiljøene. Det tas sikte på å vedta en revidert stillingsplan i 
styrets møte i september. Tallmateriale som danner grunnlag for 
planen utarbeides av administrasjonen og sendes fagmiljøene 
sammen med prinsipper for utarbeidelse av planen. Den endelige 
planen redigeres sammen av ledergruppa, og legges til styret til 
vedtak i september.  

           

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
7/2018 

Dimensjonering av undervisning med 15% reduksjon i 
ressursbruk  
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 
 
 

Vedtak:  
Instituttstyret vedtar å sende bestillingen til fagmiljøene med de 
endringer som kom frem i møtet. 

 
V-SAK 5 
Saksnr.  
8/2018 

 
Forslag til mulige kutt i IFIKKs budsjett  
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 
 
 

Vedtak:  
Styret vedtar at det kuttes ca. kr 4.500 000. Den foreslåtte listen 
over kutt kan endres etter innspill fra instituttets ansatte, men 
summen beholdes omtrent uendret.  

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-05-24/vedlegg/d-sak-1-prinsipper-dimensjonering.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-05-24/vedlegg/v-sak-4-dimensjonering-undervisning-etter-styremoete.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-05-24/vedlegg/v-sak-5-driftsbudsjett.pdf


Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 6 
Saksnr.  
9/2018 

Tilsetting - stipendiat i idéhistorie - "The Legacy Of Birgitta Of 
Sweden. Women, Politics, And Reform In Renaissance Italy" 
 

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 7. mai 2018 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 
 
Vedtak:  
Instituttstyret tilsetter i stillingen som stipendiat i tråd med 
innstillingskomiteens anbefaling. 

   

V-SAK 7 
Saksnr.  
10/2018 

Innstilling - postdoktor i idéhistorie - "The Legacy Of Birgitta Of 
Sweden. Women, Politics, And Reform In Renaissance Italy" 
 

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 14. mai 2018 
 

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



	protokoll-2018-05-24
	protokoll2

