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Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget 
Dato/ tid: 5. september 2011 kl. 14.15 – 15.30 

 

Dagsorden 
a) Godkjenning av innkalling og sakspapir  
b) Godkjenning av protokoll fra 9. mai: Protokoll godkjent etter utsending per e-post, der 
høringsfristen var 18. mai 2011. 

 

Sak 13/11 Orienteringssaker  
a) Oversikt over møteplan/saker høsten 2011, se notat fra Johan Myking instituttrådet 
15.08.11 (vedlegg 1). I dette notatet nevnes det blant annet at revidert budsjett tas som 
sak i rådsmøtet 26. september 

Sak 14/11 Utpeking av nestleder 
I Regler for instituttorganene § 2, 2. avsnitt, heter det: ”Ved institutter med ansatt 
instituttleder, skjer ansettelsen på åremål for fire år av gangen, jf § 8 i Regler for 
fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende skal 
godkjennes av instituttrådet.” 
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrådet godkjenner forskningsleder Tor B. Trolie som nestleder ved LLE i perioden 
2011–2015. 

Sak 14/11 Ledergruppens representasjon i instituttr ådet 
Bakgrunn: Notat fra Johan Myking til instituttrådet 15.08.11 (vedlegg 1), samt e-post fra 
valgstyret av 18. august (vedlegg 2) 
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrådet (IR) godkjenner at Ranveig Lote, Hilde G. Corneliussen og Tor B.Trolie fritas 
fra å møte i IR så lenge de er medlemmer av ledergruppen. I denne perioden innkalles det fra 
lista over vararepresentanter. 

Sak 15/11 Ny stilling i nordisk fagdidaktikk – full maktssak 
Bakgrunn: Notat fra Johan Myking til instituttrådet 15.08.11 (vedlegg 1) 
 
Forslag til vedtak: 
IR tar instituttleders vedtak til etterretning. 
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Sak 16/11 Høringssak – strategi for HF-fakultetet 
Høringssaken ble sendt ut til instituttet per e-post, med instituttintern høringsfrist 19. august. 
Forslag til høringsuttalelse fra LLE ettersendes 1. september. 
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrådet vedtar høringsuttalelsen, med de endringer som kom fram i møtet. 

Sak 17/11 Høringssak – forskerskoler ved UiB  
Høringssaken ble sendt ut til instituttet per e-post, med instituttintern høringsfrist 19. august. 
Forslag til høringsuttalelse fra LLE ettersendes 1. september. 
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrådet vedtar høringsuttalelsen, med de endringer som kom fram i møtet. 
 

Sak 17/11 Eventuelt  
a) Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høsten 2011 / våren 2012 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
 
 
 
 

Johan Myking 
instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 
 


