
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: grupperom N, Sydneshaugen skole 
Dato/tid: 11.01.10 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Stein Haugom Olsen (leder), Torodd Kinn, Jørgen Bakke (vara for Gjert Vestrheim, gjelder 
hele semesteret), Hilde Corneliussen (vara for Tor Trolie), Victoria Rosen, Ingrid Nielsen 
Gruppe B: Agnete Nesse 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Øyvind Wiik Halvorsen, Theresa Wallevik 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling og sakspapir 
− Godkjenning av referat 
 
Orienteringssaker 
O-sak a) Referat fra møte i FFU 24/11/09. Ingen merknader 
O-sak b) Eksterne tildeling 2010 
O-sak c) Møteplan våren 2010 LLE. Plan sendes ut til alle.lle med noen rettinger. 
O-sak d) Fagdimensjonering. Muntlig orientering fra instituttleder. Vår komite er straks ferdig med 
arbeidet, og vil gi en skriftlig rapport i løpet av kort tid. Dette vil bli lagt frem for instituttrådet. Den 
sentrale komiteen vil levere i løpet av februar, men hva som står der vet vi ikke. Viktig at alle miljøene 
får god tid til å uttale seg om saken når den kommer. Det som er opplagt er at vi må miste stillinger, 
kanskje helt opp til fire stykker. Saken skal behandles bredt på instituttet.  
O-sak e) Referat fra møte i UUI 30/11/09. Ingen merknader 
O-sak f) Stillinger / personal våren 2010. I tillegg har instituttleder Stein Haugom Olsen sagt opp 
stillingen sin. Admsjef undersøker IRs eventuelle rolle ved ny tilsetting.  
 
Sak 1/10 Orientering om budsjett 2010 
Instituttrådet ble orientert om instituttets driftsbudsjett og budsjettposter, så langt som fakultetet har 
kommet i arbeidet. Det er ennå en del poster i driftsbudsjettet som mangler, og dette blir endelig lagt 
til fakultetsstyremøtet i februar. Det ble på møtet uttrykt misnøye med at budsjettet ikke er klart.  
 
Vedtak 
Instituttrådet tok orienteringen til etterretning 
 
Sak 2/10 Fordeling av belønningsmidler for 2010 
Instituttleder innledet. Instituttrådet diskuterte saken. Alternativt forslag ble fremsatt på møtet av 
Torodd Kinn:  
 
”Det opprettholdes en fordeling 70/30 der 30 prosent går til felles forskningsformål og 70 prosent går 
til den enkelte veileder.” 
 
Det ble først stemt over instituttleders forslag. Instituttleders forslag ble nedstemt med 8 mot tre 
stemmer.  
Det ble så stemt over Torodd Kinns forslag. Dette ble vedtatt med 8 mot tre stemmer.  
 
Eventuelt 
Ingenting under eventuelt 
 
SOS Ingen kommentarer innen 20/1/10 


