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Protokoll fra styremøte 10.12.2013 IMK  
 
Det ble avholdt styremøte 10. desember 2013 i rom 418 (”Glassburet”) i IMKs lokaler i 
Forskningsparken.  
Styremøtet varte fra 11.15 til 13.00.  
 
Til stede: Tanja Storsuk (styreleder), Ove Solum (FVA), Haakon Berg Johnsen (TA), Jon Inge Faldalen 
(MVA), Eli Skogerbø (FVA), Erlend Buflaten (studentrepresentant), Marthine Meum 
(studentrepresentant), Stephan Granhaug (ekstern representant), Maren Kristine Moen (styrets 
sekretær). 
 
Forfall: Liv Hausken (FVA) 
 
Sak 51/13 a - Vedtakssak: Innkalling og protokoll fra forrige møte  
Enstemmig vedtatt. 
 
51/13 b – Orientering fra ledelsen  

 IMK er faglig prioritert også i perioden 2015-2018 og Nordic Media får status som forsterket 
masterprogram. Konsekvenser og ressurfordeling avklares i første del av 2014 (se 
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/aktuelt/leder/2013/11.html).   

 

 To nye PhD-stipendiater har takket ja til jobben og starter opp i første halvdel av 2014. 
 

 IMK ønsker å arrangere AOIR i 2017/2018. 
 

 HFs forslag til tverrfaglig satsning for UiO, Unpacking the Nordic Model, ser ut til å få støtte. 
 

 Flytting og endring i lokaler går etter planen. Undervisningsrom og grupperom for studenter 
skal stå klare til semesterstart  2014. Lunsj- og pauserom åpnes 8.1.2014. Nytt 
gjesteforskerkontor og prosjektkontor åpnes våren 2014. 

 
 
Sak 52/13 – Vedtakssak: Faglig styrking  
Styrerepresentantene Ove Solum, Eli Skogerbø og Jon Inge Faldalen er søkere til faglig styrking og dermed 
inhabile i saken. De forlot møtet under behandlingen. 

Vedtak: IMK bevilger inntil 300.000 kr pr år i 2014 og 2015 til hvert av følgende tre langsiktige 
samarbeid: 

 Centre for Research on Media Innovations 

 Imag(in)ing Technologies. Media Aesthetics, Instrumental Imaging, and the Arts 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/12112013/protokoll12112013_off.pdf
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/aktuelt/leder/2013/11.html
http://aoir.org/
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10122013/sak52_13_fagligstyrking.pdf
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 Politisk kommunikasjon: Forhandlinger om makt i medienes og PR-strategenes tidsalder 
(POLKOM) 

IMK bevilger i tillegg 100.000 kr pr år i 2014 og 2015 i oppstartstøtte til ett langsiktig samarbeid: 

 Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk 

 
Sak 53/13 – Diskusjonssak: Tiltaksplan 2014-2016  
 
 
Sak 54/13 – Vedtakssak: Budsjett 2014  

Vedtak: Instituttstyret vedtok budsjettet for 2014 slik det foreligger i saksdokument 54/13 med 
tillegg på 210 000 kroner satt av til støtte til publisering. 
 
 
Sak 55/13 – Vedtakssak: Langtidsbudsjett 2014-2018  

Vedtak: Instituttstyret vedtok langtidsbudsjettet for 2014-2018 med de endringer som kom fram 
i møtet. 
 
Sak 56/13 – Vedtakssak: Innstilling lektorvikar i medievitenskapelig metode.  
Styret vurderte sin habilitet. 
 
Vedtak: 
Unntatt offentligheten i hht §25 i Offentlighetsloven. 
 
 
Sak 57/13 - Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10122013/sak53_13_tiltaksplan.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10122013/sak54_13_budsjett.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10122013/sak55_13_langtidsbudsjett..pdf

