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Til stede 
Gruppe A: Johan Myking (leder), Christine Hamm, Sigrun Eilertsen, Victoria Rosén  
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen  
Gruppe C: Håvard Peersen 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger 
Siri Fredrikson, sekretær 
 
Forfall: Randi Neteland, Malin Bakken, Torodd Kinn 
 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Merknad til innkalling og sakspapir: Dokument til saken om forskerutdanningen ble 

varslet ettersendt, men dette ble ikke gjort. 
 
SAKER 

Sak 27/11 Orienteringssaker  
Myking orienterte om utlysning av tre stipendiatstillinger. Det ble ytret ønske om å diskutere 
muligheten for å gjøre om en stipendiathjemmel til en postdoc. Myking viste til at denne 
diskusjonen må starte i FFU.  
 
Videre orienterte Myking om den utlyste stillingen i norrøn filologi. 
 
O-sakene tatt til orientering. 

Sak 28/11 Arbeidet med LLEs strategi i 2012 
Vi skal ved LLE lage ny strategi i løpet av våren 2012. Vi vil legge opp til diskusjoner og 
grundig behandling i IR, samt til et allmøte i mars. Studentutvalget skal også tas med. 

 
IR tar orienteringen til etterretning. 

Sak 29/11 Budsjettorientering 
Fredrikson orienterte om bruken av midler t.o.m. november. Regnskapet for november viser 
et lite overforbruk til timelærere sammenlignet med det som er budsjettert, ellers ser det ut til 
at LLE får et overskudd på generell drift. Samtidig er det viktig å huske at forbruket er stort i 
desember, så overskuddet vil minke noe ut fra hva tallene for november viser. 
 
Tidlige prognoser viser at vi vil få en resultatfordeling i 2012 omtrent som i 2011, om enn 
med en liten nedgang. 
 
IR tar orienteringen til orientering. 



Sak 30/11 Forankring av forskerutdanningen 
Myking orienterte om fakultetsstyresaken om forskerutdanningen. Endringene må bygges inn 
i vår organisasjon og våre budsjett. Vi har 2012 til å gjennomgå dette skikkelig. 
FFU vil få et særlig ansvar for å utarbeide arbeids- og vedtaksdokument til IR. 
Det er signaler ved LLE om at forskerskolene bør fortsette, og vi har noen felles interesser 
med IF. Lover godt for samarbeid. 
 
IR tar saken til orientering. 

Sak 31/11 Teatervitenskap: nasjonalt samarbeid og a rbeidsdeling 
Myking orienterte om SAK-arbeidet i saken, og om instituttets rolle vs. Nasjonalt fagråd og 
fakultet. Fakultetet skal behandle egen høringsuttalelse i fakultetsstyremøtet 20.12.2011. Her 
foreslår fakultetet bl.a. at UiB kan ta på seg et tidsbegrenset nasjonalt ansvar. 
LLEs høringsuttalelse skal direkte til Nasjonalt fagråd. 
 
Vedtak: 
IR slutter seg til høringsforslaget med de merknader som kom fram i møtet. 

Sak 32/11 Møteplan våren 2012 
Rådet kom fram til at det var ønskelig med månedlige møter, i forkant av 
fakultetsstyremøtene. LLEs fakultetsstyrerepresentant bør også inviteres til IR-møtene. 
 
Det ble besluttet å flytte IR-møtene til kl. 12.30. 
 
En viktig påminnelse til alle medlemmene i Rådet: Vara må innkalles tidlig, så fort som mulig 
etter innkalling er sendt ut. 
 
Møteplan sendes ut over nyttår. 

Sak 33/11 Eventuelt  
Studentrepresentanten påpekte mulige feil i datoene for vårens orienteringsmøter. Fredrikson 
tar saken opp med eksamenskonsulentene. 
 
Innkallinger og referat på nettet etterlyses. Fredrikson skal følge dette bedre opp. 
 
 
 
 
Johan Myking 
instituttleder      Siri Fredrikson 
       sekretær 
 


