
Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

_______________________________________________________________ 

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: Rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.15 – 11.30 

Møtt: Keld Hyldig, Victoria Rosén, Randi Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, 

Johan Myking 

Invitert: Gisle Selnes, Sigrun Eilertsen, Jørgen Bakke 

Meldt forfall: Gjert Vestrheim 

Dagsorden 

a) Godkjenning av innkalling og sakspapir 

Det må gå ut presisjon til medlemmene om hvem som er representanter året 12/13. Merknad: 

Protokollene kommer sent. Ryddig med innkalling og vedlegg lagt ut på nettsidene. 

b) Godkjenning av protokoll fra 10.09.2012.  

Godkjent. 

Sak 29/12 Orienteringssaker  

-Arbeid med administrativ bemanningsplan ved HF, planen skal opp i fakultetsstyremøtet i november 

-Innføringen av PagaWeb fra 12. november 

Orienteringssakene er tatt til orientering. 

 

Sak 30/12 Søknad om tilskudd til stilling som redaksjonssekretær i Norsk språkhistorie 

Enstemmig vedtak 
IR støtter søknaden fra prosjektet Ny norsk språkhistorie, og vil bidra med tilskudd til stilling som 

redaksjonssekretær med 260 000 kroner fordelt over to budsjettår (2012 og 2013). Instituttrådet 

støtter forslaget fra FFU om å bevilge 65 000 fra forskningsmidlene 2012 til dette, og vil bidra med 

minimum ytterligere 75 000 fra øremerkede midler inneværende år. Inntil 120 000 vil betales ut i 

2013, fordelt på 75 000 fra øremerkede midler og 45 000 som forhåndstilsagn fra forskningsmidler. 

 

 

Sak 31/12 ERC Grant – søknad fra Slavica Rankovic 

Enstemmig vedtak 

IR slutter seg til at LLE tar på seg å være vertskap for Slavica Rankovics prosjekt ERC Grant på 

grunnlag av de vurderingene som ligger i saksdokumentet i innkallingen. 

 



Sak 32/12 Forskerutdanning og forskningsorganisering ved LLE fra 2013 

Myking og Trolie orienterte om bakgrunnen for arbeidsprosessen og for notatet som fulgte 

innkallingen. Fra instituttrådets medlemmer kom det blant annet innspill om at det nasjonale 

samarbeidet må tas vare på, ettersom det er fruktbart for den enkelte stipendiat. Videre ble det pekt 

på at instituttet må arbeide for å ta vare på den tverrfaglige dimensjonen. 

Enstemmig vedtak 

IR tar notatet til orientering, og instituttlederen tar synspunktene fra IR med seg i det videre arbeidet. 

 

Sak 33/12 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Bergen, 29.10.12 

 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 
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