
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 3/2022 

 
Møtet ble satt 28. april 2022, kl. 09.30, på GMH 452, og hevet kl. 11.54 
 
Til stede: Tor Egil Førland, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Silvio Bär (frem til kl. 11.52 med 
unntak av V-SAK 11), Sofie Lekve, Pia Søndergaard, Hege Høsøien, Mats Almlid (for 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. mars 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 28. april 2022: 
 

Ellen Krefting og Allan Sæther Thommessen 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. april 2022 
 

saksdokument: 
 

status tilsettinger ved IFIKK pr. april 2022 

    
    
   

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/protokoll-2022-03-10.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/o-sak-1-2022-04-status_tilsettinger.pdf


O-SAK 2 øvrige orienteringssaker 
 

• Øystein Linnebo mottar et ERC Advanced Grant  til et 
forskningsprosjekt i skjæringspunktet mellom filosofi og 
moderne matematikk. 

• Instituttleder orienterte om søkertallene for IFIKK til 
høsten 2022. 

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
11/2022 

Årsrapport IFIKK 2021 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• årsrapport IFIKK 2021 
 

vedtak: 
Instituttstyret godkjente årsrapporten for 2021. 

  

V-SAK 5 
Saksnr.  
12/2022 

Kunngjøringstekster for elleve stillinger i IFIKKs stillingsplan 2022-
2026 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• IFIKKS stillingsplan 2022-2026 

• brev av 25. mars 2022 fra HF 

• langtidsprognose pr. 21.04.2022  

• forslag til kunngjøringstekster: 

o 2 førstelektorer i filosofi – norsk og engelsk 

o 2 førsteamanuenser i filosofi – norsk og engelsk 

o 1 førsteamanuensis i idehistorie – norsk og engelsk 

o 2 førstelektorer i kunsthistorie – norsk og engelsk  

o 1 førsteamanuensis i kunsthistorie (globale sør) – norsk 

og engelsk 

o 1 førsteamanuensis i kunsthistorie (middelalder) – 

norsk og engelsk 

o 1 førsteamanuensis i kunsthistorie (moderne kunst) – 

norsk og engelsk  

o 1 førstelektor i latin – norsk og engelsk 

 

  

https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2022/stort-eu-stipend-til-linnebo.html
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-aarsrapport.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/til-v-sak-4-aarsrapport.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-kunngjoeringer-11-faste-stillinger.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/til-v-sak-5-stillingsplan-ifikk-2022-26.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/brev-av-25-mars-2022-fra-hf.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/til-v-sak-5-ifikk-ltp-per-2022-04-21.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foerstelektorer-i-filosofi-norsk-vedtatt.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foerstelektorer-i-filosofi-engelsk-vedtatt.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuenser-i-filosofi-norsk-vedtatt.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuenser-i-filosofi-engelsk-vedtatt.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-idehistorie-norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-idehistorie-engelsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foerstelektorer-i-kunsthistorie-norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foerstelektorer-i-kunsthistorie-engelsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-kunsthistorie---globale-soer---norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-kunsthistorie---globale-soer---engelsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-kunsthistorie---middelalder---norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-kunsthistorie---middelalder---engelsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-kunsthistorie---moderne-kunst---norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foersteamanuensis-i-kunsthistorie---moderne-kunst---engelsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foerstelektor-i-latin-norsk-vedtatt.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/foerstelektor-i-latin-engelsk-vedtatt.pdf


vedtak: 
Instituttstyret vedtok de foreslåtte kunngjøringstekstene med 
endringene som framkom i møtet. 

V-SAK 6 
Saksnr.  
13/2022 

Kunngjøringstekst HF-finansiert fireårig postdoktorstilling tilknyttet 
Øystein Linnebos forskning  
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• bevilgningsbrev fra HF 

• forslag til kunngjøringstekst 
 

vedtak: 
Instituttstyret godkjente kunngjøringsteksten for en fireårig 
postdoktorstilling (SKO1352) knyttet til Øystein Linnebos forskning. 
Stillingen finansieres av Det Humanistiske fakultet. 

  

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 7 
Saksnr.  
14/2022 

Innstilling - 2 postdoktorer i filosofi ved prosjektet "Kantian 
Foundations of Democracy" 
 

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 5. april 2022 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

vedtak: 
Instituttstyret innstilte til tilsetting i stillinger som postdoktor i tråd 
med intervjukomiteens anbefaling. 

 

V-SAK 8 
Saksnr.  
15/2022 

Innstilling - 3 stipendiater i filosofi 
 

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

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• utlysningstekst  

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/v-sak-6-saksframlegg-kunngjoering-postdoc-linnebo.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/til-v-sak-6-bevilgningsbrev-fra-hf.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-04-28/vedlegg/til-v-sak-6-kunngjoeringstekst-postdoc-linnebo.pdf
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html


• utvidet søkerliste 

• intervjukomiteens innstilling av 5. april 2022 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

vedtak: 
Instituttstyret innstilte til tilsetting i stillinger som stipendiat i tråd 
med intervjukomiteens anbefaling. 

V-SAK 9 
Saksnr.    
16/2022 

Innstilling - 2 stipendiater i kunsthistorie 
 

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 2 stipendiater i kunsthistorie 
2022 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

vedtak: 
Instituttstyret innstilte til tilsetting i stillinger som stipendiat i tråd 
med intervjukomiteens anbefaling. 

 

V-SAK 10 
Saksnr.    
17/2022 

Innstilling - stipendiat i idéhistorie 
 

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 6. april 2022 
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

vedtak: 
Instituttstyret innstilte 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.    
18/2022 

Innstilling - stipendiat klassiske språk 
 

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

 

vedtak: 
Instituttstyret innstilte til tilsetting i stilling som stipendiat i tråd med 
instituttleders anbefaling i saksframlegget. 
(Silvio Bär var ikke til stede under behandling av saken.) 

 

Eventuelt 

 • muligheter for faggruppene for å søke om midler til 
arbeidsmiljøtiltak 

• antall studenter per seminargruppe på exphil 

• kjønnsnøytrale toaletter  

 

 

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


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 3/2022 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

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

 
     (godkjent per e-post)    (godkjent per e-post) 

 
                        Ellen Krefting                                          Allan Sæther Thommessen 


