Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2021
Møtet ble satt 9. september 2021, kl. 09.30, på GMH 452/zoom, og hevet kl. 11.15
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting, Olav Gjelsvik (for Franco Trivigno), Malin Graesse,
Harald Høiback (for Hege Høsøien), Pia Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik Heidenberg.
Møtende vara med tale- og forslagsrett: Øystein Linnebo (instituttleders stedfortreder)
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 10. juni 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 9. september 2021:
Silvio Bär og Harald Høiback

Orienteringssaker
O-SAK 1

Status tilsettinger pr. september 2021
saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. september 2021
O-SAK 2

Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning
•
•

O-SAK 3

HF Strategi 2030
•

O-SAK 4

høringsinnspill fra IFIKK

Stipendiatfordeling IFIKK 2022
•
•

O-SAK 5

innspill til HFs høringssvar
informasjon fra Kunnskapsdepartementet om prosessen

fordelingsbrev fra HF
tidsplan

IFIKK Strategi 2030
•

utkast

Instituttleder orienterte om arbeid med strategisk plan for IFIKK som nå
diskuteres i faggruppene.
O-SAK 6

IFIKKs stillingsplan
•

diskusjonsnotat

Instituttleder orienterte om arbeid med stillingsplanen som nå diskuteres i
faggruppene. Instituttstyret ønsket at prinsippet om at alle studenter er
like mye verdt ikke bare ses i kvantitativ forstand, men også kvalitativ.
O-SAK 7

UiOs klima- og miljøstrategi
•
•
•
•

høringsbrev
utkast til innspill og høring høsten 2021
modellering av klimagasskutt
Oslo Sustainability Centre

Som en del av utdanningskomponenten i UiOs klima- og miljøstrategi
nevnes det bl.a. muligheten av å kunne etablere en felles

forståelsesramme og språk gjennom Exphil og Exfac. Det er derfor viktig at
IFIKK kommer med innspill.

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte
V-SAK 4
Saksnr. 1
3/2021

Innstilling - til kallelse av Førsteamanuensis II finansiert av OSEH
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.
saksdokumenter:
• saksframlegg
• forenklet innstilling fra OSEH
• CV
vedtak:
Instituttstyret innstiller på å kalle til stillingen som Førsteamanuensis II i
tråd med innstillingen fra OSEH.

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2021
Godkjenning av protokollen
Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne
protokollen for september måned 2021:

(godkjent per e-post)
Silvio Bär

Harald Høiback

