
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2018 

 
Møtet ble satt 22. november 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 11.20. 
 
Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Øystein Linnebo, Sarah Camille Hervé (for 
Emil Leth Meilvang), Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Astrid Grindeland 
 
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline Skei 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent uten merknader 
 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent uten merknader 
 
saksdokumenter: 
protokoll fra styremøte 18. oktober 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 22. november 2018: 
 
Pia Søndergaard og Sarah Camille Hervé 

  
 
          

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. november 2018 
 

saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2018 
 

           

O-SAK 2 Orientering om IFIKKs arbeid med 15 % reduksjon av ressursbruk 
i undervisningen 
 

 Instituttleder orienterte om planlagt reduksjon i bruk av 
undervisningsressurser på IFIKKs fag.  

 Styret skal følge dette opp igjen i 2019 når tallene for 

           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/protokoll-2018-10-18.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/styretnovemberstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


høstsemester 2018 foreligger. Styret ønsker da også å se 
på hvordan de overskytende undervisningsressursene 
brukes på fagene som har en god ressurssituasjon. 
 

saksdokumenter: 

 notat fra instituttleder 

 Reduksjon i bruk av undervisningsressurser på IFIKKs fag 
 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 IFIKKs årsplan 2019-2021 
 

 Styret diskuterte utkast til årsplan for IFIKK for 2019-2021. 

 Styret pekte på at ansvarsfordeling på fagnivå for 
foreslåtte tiltak burde spesifiseres for å sikkerstille 
gjennomføring.  

 Styret ønsker å bli oppdatert om progresjon i arbeidet med 
årsplanen to ganger i året, i hhv. juni- og desembermøtet. 
 

saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 IFIKKs årsplan 2019-2021 
 

           

D-SAK 2 Budsjettprosessen høsten 2018 
 

 Styret diskuterte IFIKKs økonomisk ramme og tiltak i 
driftsbudsjettet for 2019.  

 Styret pekte på at både studiepoengproduksjon (bl.a. 
gjennom attraktivt tilbud for å beholde studentene og økt 
rekruttering til master) og akkvisisjon av eksterne 
forskningsmidler burde være prioriterte områder for å øke 
inntekter. 
 

saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 Økonomisk ramme for IFIKK 2019 

 Tiltaksbudsjett IFIKK drift 2019 
 

           

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i lukket møte 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/o-sak-2-notat-reduksjon.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/til-o-sak-2-reduksjon.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/d-sak-1-aarsplan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/til-d-sak-1-aarsplan-2019-2021.xlsx
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/d-sak-2-budsjettprosess-h18.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/til-d-sak-2-oekonomisk-ramme.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-11-22/vedlegg/til-d-sak-2-tiltak.pdf


V-SAK 4 
Saksnr.  
17/2018 

Innstilling - stipendiat i filosofi  
 

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 stipendiat i 
tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 utlysningstekst  

 utvidet søkerliste 

 intervjukomiteens innstilling av 14. november 2018 
 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 
 

Eventuelt 

Styremøtet for desember blir skyvet fra 6. til 13. desember for å ha noe bedre tid til 
saksforberedelser. 

 

 

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