
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2019 
 
Møtet ble satt 23. mai 2019, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
11.05. 
 
Tilstede: Beate Elvebakk, Knut Astrup Bull, Anne Helness (for Franco Trivigno), Øystein 
Linnebo, Reidar Aasgaard (for Ellen Krefting), Pia Søndergaard, Malin Graesse (for Max 
Johannes Kippersund), Nora Elise Holtskog, Jonas Ludvigsen (for Jenny Hjertaas Ljønes) 
 
Fra administrasjonen: Astrid Lied (sekretær) 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  

Saksdokumenter: 

• Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

Saksdokumenter: 

• Protokoll fra styremøte 11. april 2019 

           

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

Vedtak: Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å 
godkjenne og undertegne protokollen for mai 2019: 

Malin Graesse og Anne Helness 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. mai 2019  

Saksdokumenter: 

• Status tilsettinger ved IFIKK pr. mai 2019 

           

O-SAK 2 Orientering om IFIKKs økonomi   



Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Studentundersøkelsen - spørreundersøkelse blant 
førsteårsstudenter IFIKK 

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg 
• Rapport fra studentundersøkelsen 

Styret forventer at rapporten brukes aktivt i fagmiljøenes arbeid 
med studiekvalitet. Instituttleder la fram et forslag om å utrede 
alternative studieløp som er bedre tilpasset den gruppen 
studenter som synes kravene til fysisk tilstedeværelse og 
obligatorisk aktivitet er for strenge. Forslaget fikk styrets 
tilslutning.  

  

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr. 
5/2019 

Oppnevning av nytt medlem til valgstyret 

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg 

Vedtak: Instituttstyret vedtar at Øyvind Johannes Vardenær 
Evenstad oppnevnes som nytt medlem i IFIKKs valgstyre som 
representant for studentene for perioden 23.05.2019 - 
31.12.2020. 

  

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 
Saksnr.    
6/2019 

Innstilling - stipendiat i filosofi 

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

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg 
• Utlysningstekst 
• Utvidet søkerliste 

  



• Intervjukomiteens innstilling av 30. april 2019 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO 

V-SAK 6 
Saksnr. 

7/2019 

Innstilling - førsteamanuensis i filosofi 

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

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg 
• Utlysningstekst 
• Utvidet søkerliste 
• Sorteringskomiteens rapport av 7. september 2019 
• Kommentar til sorteringskomiteens rapport 
• Svar på kommentaren fra sorteringskomiteen av 26. 

september 2019  
• Bedømmelseskomiteens innstilling av 6. februar 2019 
• Kommentar til bedømmelseskomiteens innstilling 
• Svar på kommentaren fra bedømmelseskomiteen av 27. 

februar 2019 
• Kommentar til bedømmelseskomiteens innstilling 
• Svar på kommentaren fra bedømmelseskomiteen av 27. 

februar 2019 
• Respons på bedømmelseskomiteens svar på 

kommentaren fra søker 
• Intervjukomitéens innstilling av 15. mai 2019 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 
ved UiO  

  

      

Eventuelt 
 

D-SAK 2 Utforming av utlysninger for stipendiatstillinger 

Styret oppfordrer instituttet til å påse at utlysninger av 
stipendiatstillinger er så generelle som mulig gitt stillingens 
formål. 
 

  

 




