
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2018 

 
Møtet ble satt 20. september 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 10.55. 
 
Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Reidar Aasgaard (for Ellen Krefting), Øystein Linnebo, Emil 
Leth Meilvang, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Paal André Hermansen, Anton Bremseth 
(for Astrid Grindeland) 
 
Fra administrasjonen: 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 14. juni 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 20. september 2018: 
 
Reidar Aasgaard og Anton Bremseth 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. september 2018 
 

saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. september 2018 
 

           

O-SAK 2 Utvikling av årsplan 
 

           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/samlefil-2018-09-20.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-06-14/protokoll-2018-06-14.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/styretseptemberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


Instituttleder orienterte om arbeidet med årsplanen. 
 

saksdokumenter: 
notat fra instituttleder 
 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Arbeid med ny stillingsplan for IFIKK 
 
Instituttstyret diskuterte ny stillingsplan og prinsipper for 
fremtidig dimensjonering av fag. Styret ønsket at bærekraft, 
herunder økonomisk bærekraft på lang sikt, ble gitt prioritet 
blant prinsippene for dimensjonering, men at også nasjonalt og 
instituttovergripende ansvar for fag ble tillagt vekt. Økonomisk 
bærekraft skal også være dimensjonerende for det enkelte fag 
på IFIKK, men absolutt intern bærekraft skal ikke forutsettes.   
 
I selve stillingsplanen ønsket styret en klarere synliggjøring av 
hvordan fremtidig økonomisk bærekraft ligger til grunn for å 
bruke det ønskede fremtidige antallet stillinger som et langsiktig 
mål. Styret ønsket også en eksplisering av hvordan IFIKKs 
reduksjon av undervisningsportefølje på fagene danner grunnlag 
for beregningene og hvordan dette er blitt benyttet for de ulike 
fagene. I tillegg ønsket styret tydeligere konsistens mellom 
fagene når det gjelder planlegging rundt fremtidige avganger. 
 
Styret ba også om å bli oppdatert på gjennomføring av 
spareplanen vedtatt i juni, herunder 15 % reduksjon av 
undervisningsportefølje. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 utkast stillingsplan 2018-2022 

 prinsipper for dimensjonering av IFIKKs fag 
 

           

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
12/2018 

Regnskap for 2. tertial 2018  
 

vedtak:  
Instituttstyret vedtok regnskapsrapporter IFIKK for 2. tertial 
2018. 
 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/o-sak-2-utvikling-av-aarsplan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/d-sak-1-arbeid-ny-stillingsplan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/til-d-sak-1-utkast-stillingsplan2018-2018-09-20.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/til-d-sak-1-prinsipper-dimensjonering.pdf


saksdokumenter: 

 økonomirapport T2 HF 

 regnskapsrapport per 31.08.2018 
 

V-SAK 5 
Saksnr.  
13/2018 

Kallelse 1 professor II-stilling ConceptLab 
 
vedtak:  
Instituttstyret innstiller på å kalle Professor Josh Dever til en 
professor II-stilling i tråd med innstillingene fra forskergruppen 
ConceptLab. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 innstilling Josh Dever fra forskergruppa ConceptLab 

V-SAK 6 
Saksnr.  
14/2018 

Kallelse 2 professor II-stilling ConceptLab 
 
vedtak:  
Instituttstyret innstiller på å kalle Professor Agustin Rayo til en 
professor II-stilling i tråd med innstillingene fra forskergruppen 
ConceptLab. 
 
Saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 innstilling Agustin Rayo fra forskergruppa ConceptLab 
 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 7 
Saksnr.  
15/2018 

Innstilling - postdoktor i filosofi - "Perceiving Representations: 
A Study of Structural Commonalities between Language, 
Pictures and Music" 
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 
vedtak:  
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som postdoktor i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 
 
Saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 intervjukomiteens innstilling av 31. august 2018 
 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/v-sak-4-oekonomirapport-2-tertial-2018.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/til-v-sak-4-regnskapsrapport-2-tertial.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-kallelse-1.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/innstilling-josh-dever.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-kallelse-2.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-20/vedlegg/innstilling-agustin-rayo.pdf
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
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