
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2020 

 
Møtet ble satt 12. november 2020, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 11.05 .  
 
Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia 
Søndergaard, Sigurd Jorem og Aksel Rogstad 
 
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 15. oktober 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 12. november 2020: 
 
Øystein Linnebo og Franco Trivigno  

 

Orienteringssaker 

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

O-SAK 2 Orientering om arbeidet med oppfølging av arbeidsgruppas rapport  
 
Instituttleder orienterte om at fakultetsstyret har vært fornøyd med 
håndtering av oppfølging av arbeidsgruppas rapport så langt, og stiller seg 
positiv til utlysning av de to førstelektorstillingene i filosofi.       

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/protokoll-2020-10-15.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/vedlegg/2020-11-status_tilsettinger.pdf


Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
16/2020 

Budsjett 2021     
 
saksdokumenter: 

 budsjettnotat 2021 – etter styremøtet 

 tiltaksbudsjett 2021 
 
vedtak: 
Instituttstyret vedtar budsjett for 2021, med de endringer og bemerkninger 
som fremkom i møtet. 
 

V-SAK 5 
Saksnr.  
17/2020 

Oppnevning av ekstern styrerepresentant 2021-2024 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 
 

vedtak:  
Instituttstyret foreslår at Hege Høsøien oppnevnes som eksternt 
styremedlem og Harald Høiback som varamedlem for Høsøien for perioden 
2021-2024. Saken oversendes Fakultetsstyret for oppnevning. 
 

V-SAK 6 
Saksnr.  
18/2020 

Kunngjøringstekst for to lektorstillinger med vekt på undervisning til 
exphil 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 kunngjøringstekst 

 
vedtak: 
Kunngjøringstekst for førstelektorstillingene i filosofi vedtas med de 
endringene som fremkom i møtet. 

 
  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-budsjettnotat-2021-endelig-versjon-etter-styrets-moete.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/vedlegg/til-v-sak-4-tiltaksbudsjett-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-eksterne-styremedlemmer.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-lektorstillinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-11-12/vedlegg/til-v-sak-6-kunngjoeringstekst-lektorstillinger.pdf


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2020 

 
Godkjenning av protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne  
protokollen for november måned 2020: 
 
 
                                                                                                       
 
                         
 

                 Øystein Linnebo                                                              Franco Trivigno 

 

 


