
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2018 

 
Møtet ble satt 18. oktober 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 10.10. 
 
Beate Elvebakk, Øystein Linnebo, Ellen Krefting, Anne Helness (for Franco Trivigno), Emil 
Leth Meilvang, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Paal André Hermansen, 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 20. september 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 18. oktober 2018: 
 
Øystein Linnebo og Ellen Krefting 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2018 
 

saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2018 
 

           

O-SAK 2 Budsjettprosessen høsten 2018 
 
Administrativ leder og instituttleder informerte om 

           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/samlefil-2018-10-18.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/protokoll-2018-09-20.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/styretoktoberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


budsjettprosessen videre for høst 2018.  
Styret påpekte at man ikke har fått noen nye prognoser for 
økonomien fra fakultetet siden før sommeren. Dersom ikke nytt 
langtidsbudsjett foreligger i forkant av neste styremøte den 15. 
november vil ikke styret kunne behandle budsjett for 2019. 
 

saksdokumenter: 
saksframlegg 
 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
16/2018 

revidert stillingsplan for IFIKK 2018-2022 og prinsipper for 
dimensjonering av IFIKKs fag  
 

Med foreliggende stillingsplan vil IFIKK tilstrebe faglig bærekraft 
for å sikre fremtidig økonomisk bærekraft. 
Styret er klar over at realiseringen også av den foreliggende 
stillingsplanen i stor grad er avhengig av den økonomiske 
situasjonen for instituttet, og eventuelle fremtidige utlysninger 
må vurderes opp mot økonomisk utvikling. Det ble også påpekt 
at mens et stort antall avganger innenfor kunsthistorie ikke kan 
påregnes før i neste femårsperiode, vil det være risikabelt å 
ansette mange i løpet av kort tid. Både av faglige og 
økonomiske hensyn burde ansettelsene derfor spres ut i tid. 
 
vedtak:  
Instituttstyret vedtok stillingsplanen og prinsipper for 
dimensjonering av IFIKKs fag med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 stillingsplan IFIKK 2018-2022 (etter vedtak 18.10.2018) 

 prinsipper for dimensjonering av IFIKKs fag 

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/o-sak-2-budsjett-host-18.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-stillingsplan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/stillingsplan2018-etter_styret.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/vedlegg/til-v-sak-4-prinsipper-dimensjonering.pdf
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