
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 5/2021 

 
Møtet ble satt 10. juni 2021, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 10.55 
 
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Sigurd Jorem (for Malin Graesse), 
Hege Høsøien, Tor Ivar Østmoe (for Pia Søndergaard), Victoria Frivik, Henrik Heidenberg. 
 
Tor Ivar Østmoe fratrådte under behandling av V-sak 5 
 

Møtende vara med tale- og forslagsrett: Øystein Linnebo (instituttleders stedfortreder)  
 
Fra administrasjonen: Astrid Lied (sekretær, for Karen Haugland), 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 20. mai 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 10. juni 2021: 
 
Ellen Krefting og Sigurd Jorem 

  

Orienteringssaker 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-06-10/protokoll-2021-05-20.pdf


O-SAK 1 Status tilsettinger pr. juni 2021 
 
saksdokumenter: 
 
status tilsettinger ved IFIKK pr. juni 2021 

    
    
   

O-SAK 2 Pandemioppdatering 
 

 Det har ikke kommet noen nye endringer siden siste styremøtet, 
men man håper på fremskritt i gjenåpningen før høstsemesteret 
begynner. 

  

O-SAK 3 Orientering om IFIKKs strategi- og stillingsplan 
 

 Faggruppene har begynt å diskutere strategiplanen. 

 Nytt utkast for fakultetets strategiske plan vil bli behandlet i 
fakultetsstyremøte 18. juni. 

 Instituttleder presenterte forslag til grunnleggende prinsipper for 
dimensjonering av IFIKKs fag som tar utgangspunkt i styrevedtak 
fra 18.10.2018 og overføringsnotat fra styremøtet 10.12.2020. 

 

  

O-SAK 4 Øvrige orienteringssaker 
 

 Dekanen har bevilget 200.000 kr til arbeid med digitalisering og 
for studentaktiviserende tiltak for Exphil. 

  

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
11/2021 

Regnskapsrapport for IFIKK for første tertial 2021 
 
saksdokumenter: 

 saksframlegg 

 prognosenotat T1 2021 

 porteføljerapport T1 2021 

 prosjektrapport T1 2021 
 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-06-10/vedlegg/o-sak-1-2021-06-status_tilsettinger.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/index.html
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-10-18/protokoll-2018-10-18.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-12-10/vedlegg/overfoeringsnotat-2020-12-17.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2020/2020-12-10/protokoll-2020-12-10.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-06-10/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-regnskap-t1.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-06-10/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prognosenotat-t1-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-06-10/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-portefoeljerapport-2021-04.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-06-10/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektrapport-2021-04.pdf


vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2021. 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 5 
Saksnr.  
12/2021 

Innstilling - universitetslektor/ førstelektor i klassiske språk 
(vikariat) 
 
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 2. juni 2021 
 

Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer 
 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som universitetslektor/ 
førstelektor i klassiske språk i tråd med intervjukomiteens anbefaling. 

  

 

 

  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/ansettelse-universitetslektor.html


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 5/2021 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

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

 
     (godkjent per e-post)         (godkjent per e-post) 

 
                         Ellen Krefting                                             Sigurd Jorem 


