
Protokoll instituttstyremøte 9. mars 2021 

Tilstede: Eiri Elvestad, Liv Hausken, Rune Karlsen, Arnt Maasø, 
Truls Strand Offerdal, Bjørnar Hjulstad, Celine Ryel, Jonas Nicolay 
Corneliussen, Rune Røsten. Petter Bae Brandtzæg, Kjetil Rødje og 
Niamh Bhroin deltok på orienteringssak 10/21. Referent: Stine 
Dalsøren 

 

Tid og sted: 9. mars 2021 13:00-15:00, Zoommøte 

 
Agenda 

  

Saker til behandling i åpent møte 

Sak 8/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling ble godkjent, endring av saksrekkefølge hvor O-sak 10/21 ble tatt 
til slutt. 

 

Sak 9/21: Protokoll fra instituttstyrets møte 2. februar 2021. Utpeking av to 
medlemmer til å godkjenne protokoll 

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 2. februar 2021 
 
Vedtak: Instituttstyret godkjente protokollen. Arnte Maasø og Rune Karlsen utpekes 
til å godkjenne protokollen 

  

Orienteringssaker 

O-Sak 10/21: Orientering fra ledelsen 

 Covid-19. Nye tiltak innført mens møtet pågår. Masterstudenter som skal 
levere i vår bør prioriteres når det gjelder tilganger til IMK og oppfølging 

 Instituttleder informerte kort om status for strategi 2030 

 Gjennomgang årsplan 2021-23. 

Forskningsleder presenterte innvilgede forskningsprosjekter, innsendte søknader 
og tiltak for å bygge forskningskultur. Undervisningsleder presenterte tiltak 
igangsatt for å bedre studentenes læringsmiljø og førsteårsopplevelse på BA og 
MA. Også tiltak knyttet til arbeid med samfunns – og arbeidslivsrelevans ble 
presentert. 

 Resultater studier 2020  

Instituttleder presenterte resultater fra 2020, deriblant gode resultater for 
studiepoengsproduksjon 

 

https://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2021/02.02.2021/protokoll_instituttstyremote-02.02.21.pdf


 Utvalg for arbeidslivsrelevans ved Arnte Maasø.  

Mandat er å lage en systematisk plan for karriereplanlegging og arbeidsrelevans 
som skal integreres i HF studentenes studieløp. Tidsramme for arbeidsgruppens 
arbeid januar – juni 2021 

 

 Nettside for forskningsmiljøet "Barn og medier" og mulig senter. 

Niamh Bhroin presenterte problemstillinger knyttet til formidling på nett for en stor 
forskergruppe, og ønsket om å bruke infrastruktur for senter på nettsidene.  

 

O-Sak 11/21: Orientering fra studentene 

Ingen saker 

  

Saker til behandling lukket møte 

  

Vedtakssak 

V-sak 12/21 Ansettelse forskerstilling Global Natives 

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Saksdokumenter distribueres til 
stemmeberettigede styremedlemmer via lukket hjemmeside. 

 
Vedtak: Instituttstyret vedtok ansettelse av forsker. 
 
Styret ønsker en ytterligere diskusjon om forskerstillinger ved IMK på et av de 
påfølgende styremøtene 

  

Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


