
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2022 

 
Møtet ble satt 10. mars 2022, kl. 09.30, på GMH 452, og hevet kl. 11.40 
 
Tor Egil Førland, Ellen Krefting (fra kl. 09.40), Franco Trivigno, Silvio Bär, Sofia Heim (for 
Sofie Lekve), Pia Søndergaard, Harald Høiback (for Hege Høsøien), 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 10. februar 2022 

    
    
   

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. mars 2022: 
 

Pia Søndergaard og Harald Høiback 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. mars 2022 
 

saksdokument: 
 

status tilsettinger ved IFIKK pr. mars 2022 

    
    
   

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/protokoll-2022-02-10.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/o-sak-1-2022-03-status_tilsettinger.pdf


O-SAK 2 øvrige orienteringssaker 
 

• Instituttleder og administrativ leder er invitert til et møte 
med dekanatet om IFIKKs stillingsplan den 15. mars.  

• Øystein Linnebo har fått tildelt Fridtjof Nansens belønning 
for 2022 for fremragende forskning innen filosofisk logikk 
og matematikkens filosofi.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Styrking av administrativ støtte ved IFIKK 
 
Instituttstyret diskuterte behov for økt bemanning i administrasjonen 
for å kunne opprettholde forsvarlig og god drift. I den forbindelse ble 
det etterlyst en tydeliggjøring av ansvarsfordeling i administrasjonen.    
 
saksdokumenter: 
 

• saksnotat 

    
    
   

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
3/2022 

Regnskapsrapport for IFIKK 2021 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• økonomirapport IFIKK 3. tertial 2021 

• prosjektrapport IFIKK 2021 

• oversikt over prosjektsøknader IFIKK 2020-2021 

 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2021. 

  

V-SAK 5 
Saksnr.  
4/2022 

Årsplan IFIKK 2022 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• årsplan IFIKK 2022 

 

  

https://dnva.no/detskjer/2022/03/fridtjof-nansens-belonning-til-oystein-linnebo
https://dnva.no/detskjer/2022/03/fridtjof-nansens-belonning-til-oystein-linnebo
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/d-sak-1-saksnotat-administrasjon.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-regnskap-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-oekonomirapport-t3-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektrapport-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektsoeknader-2020-2021.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-aarsplan-ifikk-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/til-v-sak-5-aarsplan-ifikk-2022.pdf


vedtak: 
Instituttstyret vedtok den foreslåtte årsplanen for IFIKK 2022. 

V-SAK 6 
Saksnr.  
5/2022 

Kunngjøringstekst NFR-finansiert ph.d.-stilling ved prosjektet 
"KanDem" 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• kunngjøring 

 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten for en treårig 
stipendiatstilling (SKO1017) knyttet til prosjektet «The Kantian 
Foundation of Democracy». Stillingen finansieres av Norges 
Forskningsråd. 

  

V-SAK 7 
Saksnr.  
6/2022 

Kunngjøringstekst vitenskapelig assistent ved HK-dir (DIKU)-
prosjektet "ARG" 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• kunngjøring 

 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten for en toårig stilling 
som vitenskapelig assistent (SKO1019/1020) knyttet til prosjektet 
«Argumentasjon i praksis (ARG)». Stillingen finansieres av 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

  

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 8 
Saksnr.  
7/2022 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet "GoodAttention" 
(sub 1) 
 

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 4. mars 2022 

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-stipendiat-kandem.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/til-v-sak-6-kunngjoeringstekst-stipendiat-kandem.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/v-sak-7-saksframlegg-vitass-arg.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-03-10/vedlegg/til-v-sak-7-kunngjoeringstekst-vitass-arg.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 9 
Saksnr.  
8/2022 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet "GoodAttention" 
(sub 2) 
 

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 4. mars 2022 
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 10 
Saksnr.    
9/2022 

Innstilling - stipendiat i filosofi ved prosjektet "GoodAttention" (sub 
3) 
 

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 4. mars 2022 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

vedtak: 
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som stipendiat 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
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


V-SAK 11 
Saksnr.    
10/2022 

Tilsetting - stipendiat i idéhistorie ved prosjektet "Maritime 
Modernities" 
 

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 18. februar 2022 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

vedtak: 
Instituttstyret tilsetter i stilling som stipendiat i tråd med 
innstillingskomiteens anbefaling [Viktor Andersson]. 

 

 

   

 

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


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2022 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

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

     (godkjent per e-post)    (godkjent per e-post) 
 
                      Pia Søndergaard                                                Harald Høiback 


