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Oppnevning – styrer, råd og utvalg. 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 89/17 Oppnevning av eksterne medlemmer til styret ved Det medisinske 

fakultet 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-089.pdf 

• Styresak 88/17 Oppnevning av medlemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 
1.8.2017-31.7.2021 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-088.pdf 

• Styresak 87/17 Endringer i reglene for Læringsmiljøutvalget – Virkeområde og 
sammensetning 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-087.pdf 

• Regler for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Sentre-
og-Odontologisk-klinikk/Regler-for-Senter-for-kvinne-og-kjoennsforskning 
 

Saken gjelder: 
Universitetsstyret blir i denne saken bedt om å foreta enkelte oppnevninger som rektor ikke 
har anledning til å gjøre på fullmakt.   
 
Pål Iden ble i møtet 24.8.2017 oppnevnt som eksternt varamedlem til styret ved Det 
medisinske fakultet. Iden har i ettertid meddelt at han ikke kan ta på seg dette vervet og 
universitetsstyret må derfor oppnevne et nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret.  Fakultet 
har fremmet nytt forslag til 2. varamedlem for de eksterne representantene i fakultetsstyret. 
  
Det ble også oppnevnt medlemmer til universitetets læringsmiljøutvalg i august, jf sak 88/17. 
Etter endringene i regler for læringsmiljøutvalget, LMU, jf sak 87/17, er det behov for en 
justering i sammensetningen. 
 
I følge reglene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning er det universitetsstyret som skal 
oppnevne styre for senteret. Funksjonstiden for styret for Senter for kvinne og 
kjønnsforskning gikk egentlig ut 31.7.2017, men perioden er forlenget frem 1.10.2017.  
 
Det mangler fortsatt én studentrepresentant med vara og disse vil bli oppnevnt så snart 
forslag foreligger.  Studentene er oppnevnt for ett år.  Som representant for de ansatte er 
førsteamanuensis Kari Jegerstedt valgt som medlem og professor Randi Gressgård som 
varamedlem. 
 

Dato: 12.09.2017 

Arkivsaksnr: 2017/4006 
Universitetsstyret 

107/17 

28.09.2017 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-089.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-088.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-087.pdf
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Sentre-og-Odontologisk-klinikk/Regler-for-Senter-for-kvinne-og-kjoennsforskning
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Sentre-og-Odontologisk-klinikk/Regler-for-Senter-for-kvinne-og-kjoennsforskning


  

 
 
 
   

2 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
1. Universitetsstyret oppnevner forskningsdirektør Svein Skeie, Helse Stavanger HF som 

nytt eksternt varamedlem til styret for Det medisinske fakultet for perioden 1.8.2017-
31.7.2021. 

2. Seniorkonsulent Thomas V. Kalvik erstatter Ingrid Christensen som medlem i LMU. Nytt 
varamedlem for Kalvik blir førstekonsulent Siri F. Bjerkestrand. I tillegg rykker  
første vara Karina Harkestad opp som det 6. faste medlemmet for studentene.  
 

3. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer om varamedlemmer til styret for 
Senter for kvinne og kjønnsforskning for perioden 1.10.2017-31.7.2021: 
 

Professor Annelin Eriksen  
Inst. for sosialantropologi, SV  

Professor Kjetil Børhaug  
Inst. for administrasjons- og 
organisasjonsvitenskap, SV  
 

Professor Bente Elisabeth Moen 
Senter for internasjonal helse, MED  
 

Førsteamanuensis Kikki Flesche Kleiven  
(Inst. for geovitenskap), MN  

Professor Christhard Hoffmann 
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap), HF  
 

Professor Tone Hellesund, 
Inst. for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap), HF  
 

Professor Jørn Jacobsen, JUS  Førsteamanuensis Kariane Westrheim 
Inst. for pedagogikk, PSYK  

Student Eira Garrido Student Sara Bjønnes Hagfors 
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universitetsdirektør  
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