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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 19. mars 2012 kl. 12.30 – 14.00 

 

Innkalt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi 

Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken 

Invitert: Endre Brunstad 

Ikke møtt: Gjert Vestrheim 

Til dagsorden 

a) Innkalling og sakspapir godkjent. 

b) Protokoll fra 20/2 godkjent. 

Sak 12/12 Orienteringssaker  

- Fakultetsstyremøtet 20. mars: Stilling som universitetslektor norsk som andrespråk; SAK – ny 

søknadsrunde nå, hvor lingvistikk og logopedi nevnes. Myking informerte om at dette i 

hovedsak har vært en diskusjon mellom dekan og fagmiljø; Retningslinjer for tilsetting i 

mellomstillinger ble trukket sist møte, opp på ny nå i mars. 

- Allmøtet: oppsummering. Nyttig, mange gode innspill og tilbakemeldinger, både til 

strategiplanen og til HMS-arbeid og –behov.  

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtakssaker 

Sak 13/12 Budsjettet 2012 

Rosén ba om votering over 5 % trekk til instituttet fra driftsmidlene til forskerskolene, ba om at 

tildelte driftsmidler går uavkortet til forskerskolene. Stemmene talte 6 mot, tre for Roséns forslag.  

5 % trekk til annuum blir stående.  

Studentrepresentantene ba om at LLE til neste år styrker avsetningen til ekskursjoner og faglig-sosialt 

arbeid for studentene. 

Vedtak: Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 14/12 HMS-plan for 2012 

Vi burde ta inn i planen noe om samarbeid med studentene, særlig når det gjelder fysisk 

arbeidsmiljø, brannvernrutiner, brannvernopplæring. 

Et av hovedpunktene på allmøtet var dette med sosiale og faglige møteplasser i HF-bygget, dette bør 

tas med i planen. 
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Videre er det viktig å understreke kjennskap til HF-bygget for alle ansatte og studenter: Plassering av 

slanger, rømningsveier, etc.  

Instituttledelsen får ansvar for å ta med ovennevnte punkt i HMS-planen. Endelig versjon legges fram 

som orienteringssak i neste møte.  

Vedtak: LLEs plan for HMS-arbeid 2012 ble vedtatt, med de endringer som kom fram i 

møtet. 

 

Sak 15/12 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Møtet hevet kl. 14.00. 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 


