
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2019 
 
Møtet ble satt 17. oktober 2019, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 
10:45 
 
Tilstede: Beate Elvebakk, Knut Astrup Bull, Kjetil Fallan, Øystein Linnebo, Reidar Aasgaard, Pia 
Søndergaard, Max Johannes Kippersund, Nora Elise Holtskog, Jenny Hjertaas Ljønes 
 
Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær) 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
 

Godkjent  

Saksdokumenter: 

 Samtlige sakspapirer 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 

Godkjent uten merknader 

Saksdokumenter: 

 Protokoll fra styremøte 13. juni 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 Juni 2019: 

Reidar Aasgaard og Nora Elise Holtskog 

 

  

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2019  

Saksdokumenter: 

 Status tilsettinger ved IFIKK pr. september 2019 

           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-10-17/vedlegg/samlefil.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-10-17/vedlegg/signert-protokoll-september.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-10-17/vedlegg/2019-10-status_tilsettinger.pdf


 

O-SAK 2 Nytt exphil-pensum pr. oktober 2019 

 

Fagleder Ingvild Torsen orienterte om ny exphil-ordning og bok 

 

Saksdokumenter: 

 Notat fra instituttleder 

  

 

 

Saker til behandling i åpent møte 

 

V-sak 4         Regnskapsrapport T2 – prognose etter andre tertial 2019 

Saksnr.          Saksdokumenter: 

7/2019          Notat fra instituttleder 

Vedtak:  

Styret er svært bekymret for den økonomiske situasjonen ved instituttet, og tar rapporten 

til etterretning med følgende tilføyelse:  

IFIKK må ansees å være i en kritisk dårlig økonomisk situasjon. Mest bekymringsfullt er 

at instituttet ligger an til å opprettholde et betydelig årlig merforbruk i langtidsperioden. 

Selv om vi skulle klare å redusere dette merforbruket år for år, vil vi ha et etterslep som vi 

ikke klarer å kvitte oss med. Styret ber om å få seg forelagt et dimensjoneringsnotat hvor 

det angis ulike scenarier for hva som eventuelt må kuttes for å nærme seg balanse. 

Instituttleder utarbeider et slikt notat i samarbeid med ledergruppa. Dette legges så fram 

for styret før det går videre til HF.  Notatet danner grunnlag for videre dialog mellom 

styret og fakultetsledelsen om den kritiske situasjonen instituttet befinner seg i. 

 

V-sak 5     Kallelse til stilling som førsteamanuensis II ved ConceptLab 

Saksnr.    

8/2019     

Vedtak: 

Styret innstiller på å kalle Andreas Brekke Carlsson til en førsteamanuensis II-stilling i tråd med 

innstillingen fra forskergruppen ConceptLab 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-10-17/vedlegg/o-sak---2--exphilpensum-og-fremdriftsplan.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2019/2019-10-17/vedlegg/prognose-31.08.2019-ifikk-%28002%29.pdf
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