
Protokoll Instituttstyremøte 1. september 
2020  

Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Marika Lüders (FVA), Jon Inge Faldalen (FVA), 
Liv Hausken (FVA), Vilde Schanke Sundet (MVA), Bjørnar Hjulstad (TAA), Kari 
Steen-Johnsen (ekstern), Johannes Langlo (studentrepresentant), Kristian Helgeland 
(studentrepresentant), Stine Dalsøren (sekretær) 
 
Petter Bae Brandtzæg (til sak om midlertidig ansattes rolle i utvikling av søknader) 
 
Frafall: Eli Skogerbø (FVA) Kayla Marie Holderbein (studentrepresentant) 
 

Tid og sted: 1. september 2020 12:15–14:00, Zoommøte 

 
Agenda 
Endring av dagsorden fra styreleder. Vedtakssak 26/20 omgjøres til en 

diskusjonssak. Endring av dagsorden ble godkjent. 

 

Saker til behandling i åpent møte

 

Sak 21/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne innkalling og dagsorden 

Vilde Schanke Sundet og Marika Lüders. 

 

Sak 22/20: Protokoll fra instituttstyrets møte 9. juni 2020 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen. 

 

Orienteringssaker 

O-Sak 23/20: Orientering fra ledelsen 

 

Orientering om SFF-søknaden ved prosjektleder Elisabeth Staksrud 

Scroll – Oslo Center for Research on Children’s Digital Rights. Søker om 
forskningssenter, banebrytende forskning Trinn en søknadsfrist 18. november. 
Søknadsbeløp 80-180 millioner og varighet 10 år. Oppstart desember 2022.  

Nøkkeldeltakere: Ola Erstad (pedagogikk, UV), Sonia Livingstone (LSE), Marika 
Lüders (IMK), Giovanna Mascheroni (Universita Cattolica, Milan) Ingvill Rasmussen 
(pedagogikk, UV), Kjartan Olafsson (IMK). 

Arbeidet vil videreføres uavhengig av resultat, også arbeidet med å utvikle et senter. 

 

 



Studiestart og Coronasituasjon: Noen oppstartsproblemer med studiestart, men mye 
har gått bra. For ansatte har det vært mye ekstraarbeid. 

 

ARK-prosessen: Resultater for IMK presenteres på neste møte 

 

Strategi IMK 2030: HF vil informere om prosessen om HFs strategi på møte 8. 
september, IMK vil jobbe med sin strategi parallelt med denne prosessen.  

 

Ny forskningskonsulent: Elisabeth Hoff startet 1 september, vikar Houben. 

 

Medieforskerkonferansen: Besluttet at det blir en digital konferanse 

  

NECS konferanse (European Network for Cinema and Media Studies): Innsendt 
søknad fra Screen Cultures. Konferanse planlegges i Oslo i 2023, IMK er arrangør. 

  

Økonomi: ansettelse av læringsassistenter Ansatt 5 vitenskapelige assistenter på 
timesbasis. 

 

O-Sak 24/20: Orientering fra studentene 

Det sosiale er viktig, og studentene må være kreative for å kunne møtes gitt covid-
situasjonen. 

  

Diskusjonssaker 

D-Sak 18/20: Midlertidige ansattes rolle i utvikling av søknader (utsatt fra tidligere 
møte) 

De to alternativene ble diskutert og styret stiller seg mest positive til alternativ 1. 

 

V-sak 26/20 endret til D-sak 26/20 Erstatning av stilling som førsteamanuensis 

Instituttleder innleder med at det er ønskelig å avvente til strategi 2030, 
ressursgjennomgang av studieprogrammer og undervisningsportefølje er på plass. 
Denne dokumentasjonen bør være inkludert i grunnlaget for å fatte en beslutning.  

I den påfølgende diskusjonen påpekes det at stillingen ble utlyst etter flere år med 
diskusjoner og at det er første stilling til medieestetikk på dette nivået, og at stillingen 
er innenfor et prioritert fagfelt, noe som ikke har endret seg. Samtidig vektlegges 
også behovet for mer underlag og at stillingsplanen var vedtatt på andre økonomiske 
premisser.  

Antatt tidsplan videre: sak om stillingen legges frem på styremøte i januar eller 
februar 2021. 

 

 



Vedtakssaker  

V-sak 25/20 Valg av nye styrerepresentanter 2021-2024. Styret oppnevner valgstyre 

Vedtak: Følgende valgstyre er oppnevnt: Terje Rasmussen (FVA), Vilde Schanke 
Sundet (MVA), Bjørnar Hjulstad (TAA), Preben André Jungård Andersen. 
(studentrepresentant). Stine Dalsøren er sekretær.  

(Representant TAA og studentrepresentant ble vedtatt på epostsirkulasjon i etterkant 
av møtet) 

  

Saker til behandling i lukket møte 

Vedtakssak 

Sak 27/20 Ansettelse forskerstilling 

Vedtak: Styret etterspør ytterligere informasjon og saken utsettes til neste møte 

 

Eventuelt 
 

Ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


