
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2022 

 
Møtet ble satt 2. juni 2022, kl. 09.30, på GMH 452, og hevet kl. 10.49 
 
Til stede: Tor Egil Førland, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Olav Gjelsvik (for Silvio Bär), 
Thorbjørn Nordbø (for Sofie Lekve), Pia Søndergaard, Harald Høiback (for Hege Høsøien), 
Mats Almlid (for Allan Sæther Thommessen), Othelia Engelstad (fra kl. 9.39) 
 
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 28. april 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 2. juni 2022: 
 

Pia Søndergaard og Franco Trivigno 

  

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. juni 2022 
 

saksdokument: 
 

status tilsettinger ved IFIKK pr. juni 2022 

    
    
   

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/protokoll-2022-04-28.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/o-sak-1-2022-06-status_tilsettinger.pdf


O-SAK 2 øvrige orienteringssaker 
 

• Forskningsrådets økonomiske situasjon 

 

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 4 
Saksnr.  
19/2022 

Regnskapsrapport for IFIKK for første tertial 2022 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• prognosenotat T1 2022 

• prosjektrapport T1 2022 

• delprosjektrapport T1 2022 
 

 

vedtak: 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2022. 

  

V-SAK 5 
Saksnr.  
20/2022 

Kunngjøringstekster for en postdoktor- og en stipendiatstilling i 
filosofi ved prosjektet Modeling Human Happiness (ModHap) 
 

saksdokumenter: 
 

• saksframlegg 

• kunngjøringstekst postdoktor – norsk og engelsk 

• kunngjøringstekst stipendiat – norsk og engelsk 
 

vedtak: 
Instituttstyret vedtar de foreslåtte kunngjøringstekstene. 

  

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 6 
Saksnr.  
21/2022 

Innstilling - postdoktor ved prosjektet "Narrative Hierarchies" 
 

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. mai 2022 

 

https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/v-sak-4-saksframlegg-regnskap-t1.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prognosenotat-t1-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-prosjektrapport-t1-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-4-ifikk-delprosjektrapport-t1-2022.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/v-sak-5-saksframlegg-kunngjoering-modhap.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-5-modhap-postdoc-text4-norsk.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-5-modhap-postdoc-text4-eng-corrected.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-5-modhap-stipendiatutlysning-norsk-3.pdf
https://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2022/2022-06-02/vedlegg/til-v-sak-5-modhap-phd-advertisement-2.pdf


Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 
ved UiO. 

 

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

V-SAK 7 
Saksnr.  
22/2022 

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet DynamiTE 
(geography) 
 

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

 

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

 

V-SAK 8 
Saksnr.    
23/2022 

Innstilling - stipendiat i filosofi ved prosjektet "KanDem" 
 

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

 

vedtak: 
Instituttstyret tilsetter Chiara Mosti i stilling som stipendiat i tråd med 
intervjukomiteens anbefaling. 

 

Eventuelt 

 • oppfølging om arbeidsmiljøtiltak  

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


Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2022 
 
 
Godkjenning av protokollen  
 

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

       (godkjent per e-post)           (godkjent per e-post) 
 
                        Pia Søndergaard                                           Franco Trivigno 


