
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2020 

 
Møtet ble satt 15. oktober 2020, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 11.30.  
 
Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia 
Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Kristine Lauvrak (deltok via zoom) 
 
Fra administrasjonen: Karen 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 10. september 2020 
           

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 15. oktober 2020: 
 
Ellen Krefting og Pia Søndergaard  

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. oktober 2020  
 
saksdokumenter:  
status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2020       

 

Diskusjonssaker 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-09-10/protokoll-2020-09-10.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/2020-10-status_tilsettinger.pdf


D-SAK 1 Budsjettramme 2021 og policy for overføring av midler til 2021 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 
 Økonomisk ramme for IFIKK 2021 

 Policy for overføring av tildelte midler fra 2020 til 2021 grunnet pandemien 

 
Administrativ leder presenterte økonomisk ramme for IFIKK.  
 
Styret diskuterte estimater for måltall for IFIKK og ser helst at studiepoengs- 
og kandidatelementene oppjusteres noe basert på deres gjennomsnitt for 
de siste tre årene for å vise et mer realistisk bilde. 
 
Videre diskuterte styret forslag for policy for overføring av midler og gir 
ledergruppen sin fullmakt til å behandle søknader i henhold til det. 
 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
11/2020 

Kunngjøringstekster for stipendiatstillingene ved IFIKK 2021     
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 kunngjøringstekst filosofi (endelig versjon) 

 kunngjøringstekst idéhistorie, klassiske språk og kunsthistorie 
(endelig versjon) 

Styret påpekte at flere satsningsområdet manglet websider, noe som kan 
gjøre det vanskelig for potensielle søkere til å finne relevant informasjon, og 
oppfordret derfor til økt synlighet på nett. 

 
vedtak: 
Kunngjøringstekster for stipendiatstillingene ved IFIKK 2021 vedtas med de 
endringene som fremkom i møtet. 

V-SAK 5 
Saksnr.  
12/2020 

Regnskapsrapport for IFIKK for andre tertial 2020 
 
saksdokumenter: 

 prognosenotat 
 

vedtak:  
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2020. 

V-SAK 6 
Saksnr.  
13/2020 

Oppfølging av rapport fra arbeidsgruppa for IFIKKs økonomis rapport 
 
saksdokumenter: 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-d-sak-1-ifikk-rammenotat-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-d-sak-1-policy-for-overfoering-av-tildelte-midler.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-kunngjoeringstekster.pdf
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/193988/doktorgradsstipendiat-i-filosofi#?p=1
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/193993/doktorgradsstipendiat-i-idhistorie-kunsthistorie-klassiske-spraak#?p=1
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/v-sak-5-ifikk-prognosenotat-t2-2020.pdf


 saksframlegg 

 notater fra faggruppene om krav om redusering av ressursbruk:  
o filosofi 
o idéhistorie 
o klassiske språk - vedlegg 
o kunsthistorie 

 
Instituttstyret diskuterte oppfølging av arbeidsgruppas rapport så langt, og 
ser at forslagene fra faggruppene er i tråd med anbefalingene som er gitt. 
Styret gir derfor sin tilslutning til dem.  
 
Styret ønsker at utarbeidelse av ny stillingsplan og behov for fremtidige 
tilsettinger knyttes opp mot det videre arbeidet med revidering av 
programmene, og ber faglederne om å starte forberedelser med dette til 
styrets møte i desember. 
 
vedtak: 
Instituttstyret tar arbeidet som gjøres til etterretning og ber om å bli 
løpende orientert om oppfølgingen. 

V-SAK 7 
Saksnr.  
14/2020 

Anmodning om utlysning av to lektorstillinger i filosofi 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 notat fra instituttleder til dekan/fakultetsstyre 
 
vedtak: 
Instituttstyret vedtar at IFIKK søker fakultetet om å få lyst ut to 
lektorstillinger i filosofi med særlig undervisningsansvar for exphil, og med 
tiltredelse høsten 2021. Utlysningen skjer uavhengig av arbeidet med en 
ordinær stillingsplan. Utkast til utlysning legges frem for styret i november-
møtet. 

 
Saker til behandling i lukket møte 
 

V-SAK 8 
Saksnr.  
15/2020 

Innstilling - 1-2 stipendiater i Developmental Pragmatics 
(filosofi/lingvistikk) 
 
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 8. oktober 2020 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-kuttnotat.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-v-sak-6-filosofi.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-v-sak-6-idehistorie.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-v-sak-6-klassisk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-v-sak-6-klassisk-vedlegg.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-v-sak-6-kunsthistorie.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/v-sak-7-saksframlegg-lektorstillinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-10-15/vedlegg/til-v-sak-7-notat-til-dekan-om-exphil.pdf


 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling(er) som stipendiat i tråd med 
innstillingskomiteens anbefaling. 

 
  

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





