
Protokoll instituttstyremøte 6. oktober 20  

Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Marika Lüders (FVA), Liv Hausken (FVA), Vilde 
Schanke Sundet (MVA), Bjørnar Hjulstad (TAA), Kari Steen-Johnsen (ekstern) tom 
sak 34-20, Johannes Langlo (studentrepresentant), Kayla Marie Holderbein tom sak 
33-20 (studentrepresentant), Petter Bae Brandtzæg (tom sak 34-20), Stine Dalsøren 
(sekretær) 
 
Frafall: Eli Skogerbø (FVA) Jon Inge Faldalen (FVA) 
 

Tid og sted: 6. oktober 2020 12:15–14:00, Zoommøte 

 
Saker til behandling i åpent møte

 

Sak 28/20: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak meldt inn til eventuelt om 
stilling innen medieestetikk. 

Sak 29/20: Protokoll fra instituttstyrets møte 1. september 2020.  

Vedtak: Instituttstyret godkjente protokollen ved Bjørnar Hjulstad og Kari Steen-
Johnsen 

 

Orienteringssaker 

O-Sak 30/20: Orientering fra ledelsen 

 Coronasituasjonen 

Oppfordring til bruk av hjemmekontor, undervisning går som planlagt, utdelt masker. 
Spørsmål om kompensasjon for merarbeid.  

 ARK: Overordnede funn har blitt presentert, i prosess med å utarbeide tiltak 

 Strategi 2030 for IMK og HF.  

Det vil snarlig settes ned tematiske grupper for dette arbeidet 

 NECS konferansen (European Network for Cinema and Media Studies) 

Budsjett er på plass og konferanse er forankret i staben. Både personalmidler 
(frikjøp) og driftsmidler fra Screen Cultures vil inngå. I tillegg vil det søkes eksterne 
midler. 

 Medieforskerkonferansen: Planlegging i rute, nærmere 50 påmeldt. 

 Digital undervisning 

Det er etterlyst tilbud om kompetanseutvikling, HF oppretter et studio hvor man skal 
kunne få hjelp til kvalitetsopptak. Læringsassistenter bistår og ser ut til å fungere 
godt. Ser på digitale oppdateringspakker som kan gi uttelling i timeregnskap.  

 PhD-tilbudet ved IMK 

Petter Brandtzæg tatt over som PhD leder høsten 2020. Presentasjon av 
forskerutdanningen ved HF og kurs ved IMK. Evalueringsrapport for PhD fra våren 20 
viser til at det er utfordringer knyttet til generiske kurs ved IMK på grunn av at det er 



relativt få studenter. Ønske om å jobbe strategisk med dette og samarbeide tettere 
med andre institusjoner. 

 Valg av nytt instituttstyre: Prosessen er i gang, valg siste periode av november 

 

O-Sak 31/20: Orientering fra studentene 

Digital undervisning: takknemlig for fysisk oppmøte, men de som sitter hjemme føler 
seg glemt ved hybridløsning da fokus i stor grad blir på de som er fysisk tilstede. Opp 
til den enkelte underviser hvordan studentene følges opp, særlig de som er hjemme.  

O-sak 32/20 Økonomi 

Informasjon om budsjettprosess 2021 hvor budsjett 2021 vedtas på styremøtet 24 
november. Resultater fra 2. tertial ble presentert 

  

Diskusjonssaker 

 

D-sak 33/20: Prosess for årsplan 2021-2023 

Utkast til årsplan sendes ut i forkant av neste styremøte så styrets medlemmer har 
anledning til å komme med innspill. Årsplan vil vedtas på styremøtet 24. november 

  

Vedtakssaker 

 

V-Sak 34/20: Utlysning av tre stipendiatstillinger 2021 

Vedtak: En av stipendiatstillingene lyses ut som en åpen utlysning hvor PhD-
prosjektet knyttes til pågående forskning ved IMK. De to resterende stillingene lyses 
ut innenfor forskningsområdene «Politisk kommunikasjon» og «Barn og medier». 

Det blir påpekt om stillingene kan åpnes noe mer opp, men med fokus på forankring i 
eksisterende forskning ved IMK. 

 
 

Saker til behandling i lukket møte 

 

Vedtakssak 

V-Sak 27/20 Ansettelse forskerstilling 

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

Vedtak: Innstilling til stillingen som forsker ble vedtatt. Sak oversendes fakultetets 
tilsettingsutvalg for endelig vedtak. 

 



 Eventuelt 

 
Det fremmes forslag om at prosess for ansettelse av førsteamanuensisstilling innen 
medieestetikk skal tas opp på styremøte 24. november 20. 


