
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2022 

 
Møtet ble satt 10. februar 2022, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 11.50 
 
Tor Egil Førland, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Silvio Bär, Sofie Lekve, Pia Søndergaard, 
Hege Høsøien (til kl. 10.55), Othelia Engelstad, Allan Sæther Thommessen  
 
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 2. desember 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. februar 2022: 
 

Franco Trivigno og Othelia Engelstad 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. februar 2022 
 

saksdokument: 
 

status tilsettinger ved IFIKK pr. februar 2022 

    
    
   

O-SAK 2 nye representanter MVA og studenter 
 

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/protokoll-2021-12-02.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/o-sak-1-2022-02-status_tilsettinger.pdf


Instituttleder orienterte om de nye styremedlemmene:  
 

• MVA:  
o Sofie Lekve 
o Sofia Heim (1. vara) 
o Thorbjørn Nordbø (2. vara) 

• Studenter: 
o Othelia Engelstad 
o Allan Sæther Thommessen 
o Mads Almlid 
o Ilma Hodzic  

O-SAK 3 øvrige orienteringssaker 
 

• fysisk undervisning: meterkravet gjelder ikke lenger i 
undervisningssammenheng og det oppfordres til å vende 
tilbake til fysisk undervisning i så stor grad som mulig; 
studenter som ikke har mulighet til å følge den vanlige 
undervisning kan bare forvente en minimums tilstrekkelig 
løsning, ikke et fullverdig hybridopplegg.  

• IFIKK har fått eierskap av en ny 40-gruppe: «Grønn 
humaniora», der både emner fra IFIKK og andre institutter 
inngår. 

• Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) 
støtter et 3-årig samarbeidsprosjekt ledet av IFIKK for å 
utvikle studentaktiviserende læring i Exphil: 
Argumentasjon i praksis (ARG). 

• IFIKK har fått tildelt et stort tverrfaglig forskerprosjekt  
gjennom Fellesløftet (finansiert av NFR og UiO): «Modeling 
Human Happiness», som er et samarbeid mellom 
antikkfilosofer, vitenskapsfilosofer og psykologer om lykke.  

• IFIKK sendte 12 søknader til NFR innen søknadsfristen 2. 
februar: åtte av søknadene var forskerprosjekter, tre 
mobilitetsstipender og en for unge forskertalenter. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Årsplan IFIKK 2022 
 
Instituttstyre diskuterte årsplanen for IFIKK og innspillene, inkludert 
om et nytt punkt om mottaksrutiner for nyansatte, skal tas med i 
revisjonen som vil bli lagt fram i det utvidete lederteamets møtet 3. 
mars og i styremøtet 10. mars. 
 
 

    
    
   



saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• utkast årsplan IFIKK 

D-SAK 2 Langtidsprognose IFIKK 
 

• Instituttleder presenterte langtidsprognose 2022-2026 som 
viser solid økonomisk bedring, og dermed gir rom for flere 
tilsettinger. Saken ble diskutert i styret. 

 

saksdokumenter: 
 

• langtidsprognose 

    
    
   

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
1/2022 

Stillingsplan IFIKK 2022 - 2026 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• notat av 28. januar fra instituttleder til styret 

• IFIKKs stillingsplan 2022-2026: Diskusjonssak i styrets møte 11. 
november 

• IFIKKs stillingsplan 2022-2026: Orienteringssak i styrets møte 
10. desember 

• faggruppenes innspill til faglig innretning på stillingene som 
ligger i planen: 

o Filosofi 
o Idéhistorie 
o Klassiske språk 
o Kunsthistorie 

• oppdatert oversikt over lærertetthet 

• referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 7. februar 
2022 

 

vedtak: 
Instituttstyret vedtar den foreslåtte stillingsplanen for IFIKK 2022-
2026. 
  

  

Saker til behandling i lukket møte 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/d-sak-1-saksframlegg-aarsplan-ifikk-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-d-sak-1-utkast-aarsplan-ifikk-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/d-sak-2-ifikk-prognose-2022-2026-pr-31-01-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-stillingsplan-ifikk-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-notat-av-280122-fra-insituttleder.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/d-sak-2-stillingsplan-styrenotat.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-12-02/vedlegg/o-sak-3-notat-stillingsplanarbeid.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2021/2021-12-02/vedlegg/o-sak-3-notat-stillingsplanarbeid.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-innspill-fra-filosofi.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-innspill-fra-idehistorie.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-innspill-fra-klassisk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-innspill-fra-kunsthistorie.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-laerertettheter-jan-2022-styret.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-02-10/vedlegg/til-v-sak-4-referat-fra-droeftingsmoete-om-ifikks-stillingsplan-2022-02-07.pdf


V-SAK 5 
Saksnr.  
2/2022 

Kallelse av førsteamanuensis II til søknad om fellesløftprosjekt - 
Linnebo 
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken. 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• forenklet innstilling  

• CV 
 

vedtak: 
Instituttstyret innstiller på å kalle til stillingen som førsteamanuensis II 
i tråd med innstillingen fra Linnebo. 

 

   

 



Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2022 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne  
protokollen for februar måned 2022: 
 
 

     (godkjent per e-post)    (godkjent per e-post) 
 
                         Franco Trivigno                                                 Othelia Engelstad 


