Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2021
Møtet ble satt 2. desember 2021, kl. 09.30, på GMH 452/zoom, og hevet kl. 11.42
Tor Egil Førland, Ellen Krefting Olav Gjelsvik (for Franco Trivigno), Line Cecilie Engh (for Silvio
Bär), Malin Graesse, Pia Søndergaard, Victoria Frivik, Henrik Heidenberg
Forfall: 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 11. november 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 2. desember 2021:
Ellen Krefting og Line Cecilie Engh

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. desember 2021
saksdokument:
status tilsettinger ved IFIKK pr. desember 2021

O-SAK 2

valg av ny representant MVA og studenter
Instituttleder orienterte om status for valget. Det er fortsatt behov for
flere kandidater fra de MVA for å kunne avholde valg.

O-SAK 3

Stillingsplan IFIKK
saksdokumenter:
saksnotat

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.
21/2021

Møtedatoer instituttstyret 2022
saksdokumenter:
saksframlegg
vedtak:
Instituttstyret vedtar møtedatoer for 2022.

V-SAK 5
Saksnr.
22/2021

Budsjett 2022
saksdokumenter:
• saksframlegg
• budsjettnotat IFIKK 2022
• detaljert oversikt over noen av postene i budsjettet
vedtak:
Instituttstyret vedtar budsjettet for IFIKK for 2022.

V-SAK 6
Saksnr.
23/2021

IFIKK 2030 strategisk plan
saksdokumenter:
• saksframlegg
• IFIKK 2030 strategisk plan - vedtatt
vedtak:
Styret vedtar instituttets strategiske plan IFIKK 2030 med de
endringer som framkom i møtet.

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 9/2021
Godkjenning av protokollen
Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne
protokollen for desember måned 2021:

(godkjent per e-post)

(godkjent per e-post)

Ellen Krefting

Line Cecilie Engh

