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Prinsipper for tildeling av midler fra Skipsreder Anders Jahres
fond til et britisk institutt ved UiO
ILOS er så heldig å bli tilgodesett med midler fra Skipsreder Anders Jahres fond til et
britisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Det finnes i dag ikke et britisk institutt ved UiO, etter at det som var Institutt for britiske
og amerikanske studier ble slått sammen med andre institutter til ILOS fra 1. januar 2005.
I henhold til statuttenes § 2 skal "Den disponible del av avkastningen [skal] benyttes til
fremme av studier av engelsk språk og britisk litteratur og kultur, etter vedtak fattet av
styret ved Institutt for britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Oslo."
Instituttstyret ved ILOS har i dag denne funksjonen, og de siste årene har midler blitt lyst
ut ved instituttet mens ILOS-styret har vedtatt tildelingen. Styret har i den anledning
etterlyst kriterier for tildeling av midler, og dette er bakgrunnen for denne saken.
Antallet søknader og søknadsbeløp endrer seg. Styret har derfor etterlyst prinsipper for
prioriteringer for hvem som skal kunne søke og til hvilke formål. Styret har til nå prioritert
å bevilge midler til ansatte, og til formål som har vært klart innenfor formålsparagrafen.
Instituttledelsen foreslår følgende prinsipper for tildeling av Jahremidler:
1. Tiltak skal benyttes til fremme av studier av engelsk språk og britisk litteratur og
kultur
2. Søker skal være ansatt ved ILOS. Fast vitenskapelig ansatte kan prioriteres foran
midlertidig vitenskapelig ansatte.
3. Omsøkte tiltak skal være institusjonsbyggende og helst kunne tilføre fagmiljøet en
ekstraverdi

2

4. I de tilfeller midler skal gå til studenttiltak, bør tiltakene gå til en gruppe studenter
og ikke til enkeltstudenter

Forslag til vedtak:
Instituttstyret ved ILOS vedtar de foreslåtte prinsipper for tildeling av Jahremidler.

