Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2021
Møtet ble satt 20. mai 2021, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 09.50
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Malin Graesse, Hege Høsøien, Pia
Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik Heidenberg.
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 22. april 2021

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 20. mai 2021:
Pia Søndergaard og Victoria Frivik

Orienteringssaker
O-SAK 1

Status tilsettinger pr. mai 2021
saksdokumenter:
status tilsettinger ved IFIKK pr. mai 2021

O-SAK 2

Pandemioppdatering




O-SAK 3

høstens undervisning: ser ut til å gå mer normalt, men det kritiske
punktet er avstandskravet; mye av seminarundervisningen
(utenom exphil) for de nye studentene planlegger man for å
kunne gjennomføre fysisk.
innreise for nye utenlandske forskere: tre nye kollegaer har fått
tillatelse for innreise til Norge og vi håper å kunne hilse dem
velkomne på IFIKK innen kort tid.

Orientering om IFIKKs strategi- og stillingstidsplan


arbeidet går etter planen og instituttledelsen er nå i dialog med
faggruppene.
man er i rute også i forhold til HFs arbeid med ny strategisk plan
for fakultetet.



O-SAK 4

Øvrige orienteringssaker


Herman Cappelen og Rachel Sterken, som har permisjon til juli
2021, har begge sagt opp 80 % av stillingene sine. De forblir i
permisjon fra de gjenværende 20 % ut prosjektperioden for NFRprosjektene de leder, henholdsvis juli 2022 for Cappelen og juli
2024 for Sterken.

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte
V-SAK 4
Saksnr.
10/2021

Innstilling - stipendiat i filosofi ved prosjektet "New Models of
Knowledge Communication"
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 10. mai 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved
UiO
vedtak:
Instituttstyret tilsetter i stilling som stipendiat i tråd med
innstillingskomiteens anbefaling.

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2021
Godkjenning av protokollen
Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne
protokollen for mai måned 2021:

(godkjent per e-post)

(godkjent per e-post)

Pia Søndergaard

Victoria Frivik

