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Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger og Emanuela Mangano 
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Dagsorden 

a) Godkjenning av innkalling og sakspapir 

Godkjent 
 
 
 

b) Godkjenning av protokoll frå møtet 8. oktober 2012 
Godkjent 

  
Vedtakssaker 
 
Sak 34/12 Evaluering av instituttstrukturen 
Utkast til høyringsfråsegn var sendt ut saman med møteinnkallinga.  I diskusjonen var det allmenn 
oppslutnad om dei synspunkt som var gitt til kjenne i utkastet, serleg når det gjeld betraktningane om at 
dagens LLE er for stort, og at for mykje av instituttleiars tid blir brukt på personaladministrativt arbeid. 
Rådsrepresentantane gav uttrykk for at synspunkta frå fagmiljøa og gruppene b), c) og d) var referert på 
ein fyllestgjerande måte. 
 
Det blei også framheva at det i dag ikkje blir gitt god nok administrativ støtte til prosjektoppfølging 
(lingvistikk), og vidare at dei mindre fagas tilfredsheit med å tilhøyre eit stort institutt, ikkje betyr at dei 
ikkje kan tenkje seg andre modellar. 
 
Instituttet har frist til 15. november med å oversende hyringsfråsegn. Følgjande vedtak vart gjort: 

 

Vedtak:  
1. Medlemmene i IR får frist til torsdag 8. november kl. 08.00 for å kome med skriftelege 
endringsframlegg til utkastet. 
2. Instituttleiar Johan Myking og rådgjevar Håvard Østrem Peersen vert oppnemnd som 
redaksjonskomité, for å innarbeide merknadene. 
3. Eit revidert utkast til høyringsfråsegn skal sendast rådsmedlemmene på sirkulasjon seinast tysdag 
13. november kl. 08.00 

 

 
Sak 35/12 Framlegg til revidert mandat for FFU 
 
Utkast til mandat var sendt ut saman med møteinnkalinga. Det kom følgjande merknader: 
• Bør representantar frå gruppe b) også vere med i det mindre FFU, som mellom anna avgjer søknader 

om pengestøtte? 
• Nasjonale forskerkurs som søker midler fra NFU-H (Nasjonalt forskerutdanningsutvalg for 

historisk-filosofiske fag) må søkes av flere institusjoner i samarbeid, og det lar seg derfor vanskelig 

gjøre for FFU å utvikle slike kurs (punkt 1c).  
• Bruken av omgrepa «representant», «fag» og «forskargruppe» må klargjerast (punkt 2). 

 
 

Vedtak:  
IR sluttar seg til framlegget til nytt mandat for FFU med merknader som kom fram på møtet, og ber 
om at revidert framlegg vert lagt fram for rådet i desembermøtet. 



 
Sak 36/12 Eventuelt 
 
Arnt Robert Leganger ba om møteplanen vert sett opp slik at møta ikkje kolliderer med førelesingane til 
studentrepresentantene. 
 
Bergen, 6. november 2012. 
 

 
 

Johan Myking 
instituttleiar                                          Håvard Østrem Peersen 

fungerande sekretær 
 


