
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: 9. mai 2011 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Tor Trolie, 
Hilde Corneliussen 
Gruppe B: frafall  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen  
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssaker 
 
Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 9. mars 2011. Ingen kommentar 
Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 2. mai 2011. Ingen kommentar 
Orienteringssak c) Referat fra FFU-møte 3. mai 2011. IR vil ha saken om forskerutdanning på 
diskusjon i instituttrådet. Instituttledelsen kaller inn til et ekstra IR-møte for å diskutere denne 
saken.  
 
SAKER OG SAKSPAPIR 
 
SAK 9/11 – Bergen forskningsstiftelse og LLEs forskerrekruttering 
 

Vedtak 
Instituttrådet mener at BFS-ordningen kan være en god rekrutteringsvei når aktuelle søknader 
faglig sett passer med instituttets egen rekrutteringspolitikk basert på behov nedfelt i 
eksisterende fagdimensjonerings- og bemanningsplaner og/eller vedtak. En betingelse for 
søknadsstøtte er også at det prosjektet som støttes har tilslutning i det aktuelle fagmiljøet. 
Rådet vedtar at BFS-søknader kan støttes også i fremtiden i henhold til disse strategiske 
kriteriene. Søknadene skal behandles i instituttrådet. 
 
Sak 10/11 – Budsjettforslag 2012 – innspill til fakultetet 
 
Vedtak  
Instituttrådet vedtar budsjettinnspillet, og gir instituttledelsen fullmakt til å ta saken videre, og 
eventuelt til å innarbeide nødvendige justeringer.  
 
Sak 11/11 Retningslinjer for søknader ekskursjoner ved LLe 
Kommentar: Bra med retningslinjer, men savner et punkt med kritierier for tildeling. Dette 
bør inn.  
 



Vedtak 
Saken tas opp igjen på første IR-møte til høsten.  
 
 
To saker under eventuelt 
 

a) Spørsmål fra Arnt-Robert om semesterstart. Ranveig Lote gav en kort orientering. 
  
b) Instituttledelsen ved Per Buvik og Solveig Steinnes har mandag 9/12/11 hatt møte med 

fakultetsledelse og Arild Linneberg om budsjett for SFF-søknad angående ”Centre for 
Humanistic Legal Studies”. Instituttledelsen har gitt fullmakt til å støtte søknaden med 
to stipendiatstillinger i hele perioden, samt egenandeler i form av involverte forskeres 
forskningstid.  
Jill Walker Rettberg er også med i en SFF-søknad sammen med IF, og instituttet har 
også her gitt en fullmakt om å støtte denne søknaden med en stipendiatstilling i hele 
perioden.  
Instituttrådet tok dette til etterretning, men understreket at i fremtiden er det helt 
nødvendig slike saker blir realitetsbehandlet i instituttrådet.  

 
 
lørdag, 14. mai 2011 Solveig  

 
Merknadsfrist: Onsdag 18. mai.  
 
 
 
 


