
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 10/2020 

 
Møtet ble satt 10. desember 2020, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 11.00 
 
Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Kjetil Fallan (for Franco Trivigno), Ellen 
Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Sara Strømmen Helgesen (for 
Kristine Lauvrak) 
 
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 12. november 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 10. desember 2020: 
 
Pia Søndergaard og Sigurd Jorem 

 

Orienteringssaker 

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

O-SAK 2 Instituttstyrevalg   
 
Instituttleder orienterte om resultater fra instituttstyrevalg 2020     
   

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


O-SAK 3 Møtedatoer instituttstyret 2021 

saksframlegg 

Instituttleder orienterte om foreslåtte møtedatoer for nytt styret. 

O-SAK 4 Orientering om oppfølgingen etter ARK-undersøkelsen 

Instituttleder orienterte om hvordan ARK-undersøkelsen følges opp på 

IFIKK, selv om dette nå skjer i et litt annet tempo enn man hadde sett for 

seg:  

 Nivå 1: Det har blitt arrangert et digitalt allmøte i begynnelsen av 

november med godt oppmøte, og det vil bli arrangert en digital 

juleavslutning den 17. desember. 

 Nivå 2: Alle fagene og administrasjonen har avholdt digitale møter, 

noen har også faste, ukentlige møtetidspunkter; det er videre 

planlagt at hver gruppe skal invitere en annen til lunsj, men dette er 

noe vanskelig å gjennomføre pga. Corona.  

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 
 

Stillingsplanen - diskusjon av føringer og prinsipper for arbeidet med ny 

stillingsplan 
 

saksframlegg 

Styret diskuterte hvilke føringer og prinsipper de mener det burde legges til 

grunn når arbeidet med ny stillingsplan begynnes; dette er formulert i et 

overføringsnotat til nytt styret. 

 
 

  

 
 

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-12-10/vedlegg/o-sak-3-saksframlegg-moetedatoer-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-12-10/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-12-10/vedlegg/overfoeringsnotat-2020-12-17.pdf
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