
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2021 

 
Møtet ble satt 11. november 2021, kl. 09.30, på GMH 452/zoom, og hevet kl. 11.28 
 
Tor Egil Førland, Silvio Bär, Ellen Krefting Olav Gjelsvik (for Franco Trivigno), Malin Graesse, 
Pia Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik Heidenberg, Hege Høsøien  
 
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 
 
saksdokument: 
 

protokoll fra styremøte 14. oktober 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 11. november 2021: 
 
Olav Gjelsvik og Malin Graesse 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. november 2021 
 
saksdokument: 
 
status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2021 

    
    
   

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/protokoll-2021-10-14.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/o-sak-1-2021-11-status_tilsettinger.pdf


Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Budsjett 2022 
 
saksdokument: 
 
foreløpig budsjettnotat 
 
Instituttstyret diskuterte foreløpig budsjettnotat. Styret ønsket en 
mer detaljert oversikt over budsjettering av de ulike prosjektene med 
delprosjekter til sitt neste møte. Det ble også stilt spørsmål om isolert 
tabellen på side fem. I tabellen er ikke resultat for 2021 overført til 
2022, i påvente av at resultatet for 2021 er klart. Til styrets 
behandling av budsjettet som vedtakssak vil det legges inn en 
estimert inngående balanse for 2022. 

  

D-SAK 2 Stillingsplan IFIKK 
 
saksdokumenter: 

• saksnotat 

• lærertettheter 
 
Instituttstyret diskuterte saksnotatet og sluttet seg til 
hovedinnholdet. Det ble kommentert at det kanskje burde ha noe å si 
for prioriteringsrekkefølgen hvor det er flest timeoverskudd blant 
fagene. Det ble også stilt spørsmålet om lærertetthet burde være 
eneste kriterium for det beste for studentene, og om pågående 
forskningsaktivitet burde spille mer inn. 
Det ble pekt på at en også må tenke på de særlige forholdene rundt 
FPØ og andre tverrfaglige studieprogrammer når en planlegger 
stillinger. 
Mangel på langtidsbudsjett gjør det foreløpig vanskelig å vite nøyaktig 
hvor mange stillinger det vil kunne tilsettes i den perioden. 
Faggruppene vil ha anledning til å diskutere intern prioritering før 
stillingsplanen og tidsskjema for utlysninger skal vedtas i styrets møte 
2. desember.  

  

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/d-sak-1-ifikk-foreloepig-budsjettnotat-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/d-sak-2-stillingsplan-styrenotat.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-d-sak-2-laerertettheter.pdf


V-SAK 4 
Saksnr.  
17/2021 

Stipendiatfordeling IFIKK 2022 
 
saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• forslag til kunngjøringstekst fra filosofi  

• forslag til kunngjøringstekst fra idehistorie 

• forslag til kunngjøringstekst fra klassiske språk 

• forslag til kunngjøringstekst fra kunsthistorie 

• faglig begrunnelse fra fagmiljøene 

• notat fra instituttleder til utvidet lederteammøte 28. oktober 2021 
 

vedtak: 
Styret vedtar de foreslåtte kunngjøringstekstene for sju 
stipendiatstillinger (SKO 1017). Vedtaket omfatter tre stillinger i 
filosofi, to i kunsthistorie, og en i idehistorie og en i klassiske språk. 

  

V-SAK 5 
Saksnr.  
18/2021 

Kunngjøringstekst eksternfinansiert stipendiatstilling knyttet til 
prosjektet "Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge" 
 
saksdokumenter: 

• saksframlegg 

• forslag til kunngjøringstekst  
 
vedtak: 
Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten for en treårig 
stipendiatstilling (SKO1017) knyttet til prosjektet "Maritime 
Modernities: Formats of Oceanic Knowledge"med redaksjonelle 
endringer. Stillingen finansieres av Norges Forskningsråd. 

 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 6 
Saksnr.  
19/2021 

Innstilling - postdoktor i klassisk resepsjon ved prosjektet "New 
Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Fascist 
Italy (1922-1943)" 
 
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 25. oktober 2021 

  

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-ifikk-stipendiatfordeling-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-v-sak-4-kunngjoring-stipendiater-filosofi.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-v-sak-4-kunngjoring-stipendiat-ide.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-v-sak-4-kunngjoring-stipendiat-klassisk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-v-sak-4-kunngjoring-stipendiater-kunst.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-v-sak-4-faglig-begrunnelse-stipendiatstillinger.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ifikk/utvida-lederteam/saksdokumenter/2021/dokumenter/10-28-stipendiatstillingsutlysning-ifikk-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-kunngjoring-stipendiat-mamo.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-11-11/vedlegg/til-v-sak-5-forslag-kunngjoringstekst-phd-mamo.pdf


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

V-SAK 7 
Saksnr.  
20/2021 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet DynamiTE 
(environment) 
 
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 20. oktober 2021 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 

UiO. 

 
vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd 
med innstillingskomiteens anbefaling. 
 
  

  

 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2021 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

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

 
 
                         Olav Gjelsvik                                                 Malin Graesse 

(godkjent per e-post)
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