
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 
2/2021 
 
Møtet ble satt 11. mars 2021, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 12.00 
 
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Malin Graesse, Harald Høiback 
(for Hege Høsøien), Pia Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik Heidenberg, Øystein Linnebo, 
Bente Larsen, Line Cecilie Engh, Espen Johnsen, Henrik Due 
 
Til O-SAK-1: Trude Jensen og Greta Holm 
 
Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Caroline Skei 
 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden            

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

saksdokumenter: 

protokoll fra styremøte 10. desember 2020 

           

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

protokollen 

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å 

godkjenne og undertegne protokollen for 11. mars 2021: 

Silvio Bär og Henrik Heidenberg 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Økonomiopplæring og opplæring i ansettelsessaker ved 

Trude Jensen og Greta Holm 

Saksdokumenter: 

           

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/protokoll-2020-12-10.pdf


 presentasjon økonomiopplæring v/ seksjonssjef 

Trude Jensen 

 presentasjon opplæring i ansettelsessaker 

v/seniorrådgiver Greta Holm  

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. mars 2021 

saksdokumenter: 

status tilsettinger ved IFIKK pr. mars 2021 

  

O-SAK 3 Pandemioppdatering 

 Ledelsen ved UiO har nå åpnet både lesesalene, og 

for fysisk undervisning for grupper på inntil 20 

studenter.   

 Hjemmekontor gjelder fortsatt som hovedregel for 

alle ansatte. 

  

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 

Saksnr.           

1/2021 

Regnskapsrapport for IFIKK 2020  

IFIKKs økonomiske utsikter har bedret seg vesentlig, blant 

annet fordi mange aktiviteter måtte avlyses eller utsettes 

på grunn av pandemien i løpet av 2020, og ikke minst 

takket være flere nye, store prosjekter for instituttet det 

siste året. 

saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 økonomirapport IFIKK 3. tertial 2020 

 artsrapport IFIKK 3. tertial 2020 

 tiltaksrapport IFIKK 3. tertial 2020 

 prosjektrapport IFIKK 3. tertial 2020 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-o-sak-1-presentasjon-oekonomiopplaering.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-o-sak-1-presentasjon-tilsettingsopplaering.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/o-sak-2-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-regnskap.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-oekonomirapportering-t3-2020.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-artsrapport-31_12_20.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-tiltaksrapport-31_12_20.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektrapport-t3-2020.pdf


 oversikt over prosjektsøknader IFIKK 2019-2020      

vedtak:  

Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2020. 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 

Saksnr.           

2/2021 

Kallelse til professor II-stilling ved Centre for Philosophy 

and the Sciences  

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i 

saken. 

saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 forenklet innstilling fra FPIII-prosjektet CPS 

 CV 

vedtak: 

Instituttstyret innstiller på å kalle til stillingen som 

professor II i tråd med innstillingen fra CPS. 

  

V-SAK 6 

Saksnr.           

3/2021 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet "New 

Frontiers of Speech: Meaning and Communication in the 

Information Age" 

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 4. mars 2021 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og 

stipendiatstillinger ved UiO 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-03-11/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektsoeknader-2019-2020.pdf
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


vedtak: 

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor 

i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

V-SAK 7 

Saksnr.           

4/2021 

Innstilling til forskerstilling i filosofi ved prosjekt «Vision 

shapes language» 

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 26. februar 2021 

Regler for bruk av forskerstillinger SKO 1108, 1109, 1110 og 

1183 ved UiO 

vedtak: 

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som forsker i 

tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

  

 

  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-bruk-forskerstillinger.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/regler-bruk-forskerstillinger.html


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 
2/2021 
 
Godkjenning av protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne  
protokollen for mars måned 2021: 
 
 

 
 
                         Silvio Bär                                                              Henrik Heidenberg 

 

 

 


