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REFERAT FRA HUSSTYREMØTET FOR FILOSOFI OG 
FØRSTESTEMESTERSTUDIER (FOF)

Dato: 19. mai 2015
Tid: Kl. 14:15 – 16:00
Sted: Sydnesplassen 12/13 - FoF-biblioteket

Til stede: Steinar Thunestvedt, Kirsten Bang, Charlotte Halberg, Ole Hjortland, Sveinung 
Sundfør Sivertsen, Sindre Olaussen Søderstrøm og Victoria Jensen (IF)

Før Husstyret ble konstituert fortalte Victoria Jensen fra IF om hvordan deres Husstyre 
fungerte og hvilke saker de i den siste tiden hadde arbeidet med. Hun kom med mange gode 
råd og tips. Jensen fratrådte møtet etter denne orienteringen

SAKSLISTE:
1. Konstituering
2. Gjennomgang av mandat
3. Oppdatering av romplan Sydnesplassen 12-13
4. Kontorsituasjon
5. Tiltak for økt ryddighet og renslighet
6. Viktige saker i tiden som kommer: «Brainstorming»
7. Møteplan for høstsemesteret

SAK 1/2015 Konstituering:
Husstyret ble konstituert med disse representantene:

- Kirsten Bang (leder)
- Charlotte Halberg
- Ole Hjortland (HMS ansvarlig ved FoF)
- Sveinung Sundfør Sivertsen (PhD)
- Sindre Olaussen Søderstrøm (Student)

Administrasjonssjef Steinar Thunestvedt vil være tilstede på møtene ved behov.

Kirsten Bang er leder og sørger for innkalling til møtene og at det skrives referat fra møtene. 
Det skal avholdes møter regelmessig, minst en gang i måneden. Referatene skal skrives i 
ePhorte og publiseres på fakultetets nettsider. 
Kontaktperson på fakultetet er Arnhild Thorseth. 

SAK 2/2015 Gjennomgang av mandat

Husstyret skal gi råd i saker vedrørende arealet på Sydnesplassen 12-13 innbefattet 
nærliggende utearealer.



Styret kan selv fatte vedtak i saker som ikke har vesentlige budsjettmessige konsekvenser 
og/eller kommer i konflikt med det som naturlig tilligger instituttledelse eller instituttråd.

Styrets arbeidsoppgaver vil være som følger: 
- Vedlikehold og videreutvikling av det fysiske arbeidsmiljøet i bygget
- Rådgivende organ for kontorbruk og arealdisponering
- Rådgivende organ for oppussingstiltak
- Vedlikehold og videreutvikling av husets (innvendige) estetiske uttrykk. Styret skal ha 

et særlig ansvar for instituttets kunstsamling
- Brannvernberedskap og brannvernorganisasjon: Oppfølging av gjeldende 

brannforskrift og universitetets brannbestemmelser
- Forvaltning av innvendig utstyr og møbler i husets fellesarealer
- Sikkerhetsspørsmål knyttet til bygget

Vedtak: Husstyret slutter seg til mandatet, og det presiseres at lesesalsarealene for studentene 
inngår i husstyrets arbeidsområde

SAK 3/2015 Oppdatering av romplan

Eiendomsavdelingen har sendt en oversikt (kart) over kontorer ved Sydnesplassen 12-13 som 
må oppdateres og rettes opp. Dette skal returneres til Eiendomsavdelingen og frist for dette 
arbeidet er i månedsskiftet mai/juni.

Vedtak: Oppdatert romplan for Sydnesplassen 12/13 legges fram i neste møte.

SAK 4/2015 Kontorsituasjonen

FoF har 3-4 kontorer for lite om alle til en hver tid skal ha et kontor. Fra høsten 2015 mister vi 
dessuten timelærerkontorene på Sydneshaugen skole, men får rommene som nå er 
Lysbildearkivet til LLE her på Sydnesplassen 12-13. 

Vedtak: Husstyret vil utarbeide retningslinjer for kontorbruk som innbefatter betingelsene for 
kontortildeling, prosedyre når et kontor blir ledig, rapportering av feil og mangler, 
inneklimaproblemer som sopp og mugg og dårlig ventilasjon som medfører allergier mm. 

(For øvrig: Driftsavdelingen ved UiB kontaktes for å be dem sørge for at ventilasjonssystemet 
er slått på hele uka og ikke blir stengt ned i helgene da det viser seg at faktisk mange er på 
jobb).

Lesesalsituasjonen:
FoF har ca. 25 registrerte MA-studenter og det skal i utgangspunktet være plasser nok til alle 
som er interessert i leseplass. Studentrepresentanten har fått melding fra HSU at vi faktisk har 
15 offisielle lesesalsplasser til MA studenter på Sydneshaugen skole (?). Dette er noe vi i 
Husstyret må finne mer ut av slik at disse ikke blir tatt fra oss om disse ikke blir benyttet.

SAK 5/2015 Tiltak for økt ryddighet og renslighet

Husstyret skal også påse at estetiske uttrykket på Sydnesplassen 12/13 opprettholdes og 
videreutvikles (dette betyr ikke at det er representantenes jobb å rydde). Hvordan folk har det 
på sine kontorer er opp til de som sitter der så lenge det ikke medfører brannfare eller påfører 
andre ubekvemheter. Alle ved FoF har plikt til å påse at arbeidsplassen deres har det estetiske 



uttrykket vi ønsker både for vår egen del og for at gjester og studenter skal sitte igjen med 
følelsen av at på FoF er et hyggelig og godt sted å være.

Vi har nå en betraktelig samling av til dels verdifull kunst på veggene her på FoF. Husstyret 
skal lage en oversikt over alle maleriene og få laget en kunstkatalog. Det vil bli tatt bilder av 
bildene - også av den grunn at vi nå må vurdere å tegne særforsikring på kunsten. Husstyret 
anmoder at noen av malerier får nytt sted å henge slik at de kommer best til sin rette. Dette 
gjelder for eksempel maleriet av Geir Yttervik som nå henger i kjøkkenkroken i 3. etasje. 

Vedtak: Det utarbeides oppdatert katalog over instituttets kunstsamling. Husstyret anbefaler 
flytting av Yttervik-bildet i 3. etasje – til mer egnet sted.

SAK 6/2015 Viktige saker i tiden som kommer: «Brainstorming»

Denne saken følges opp i neste møte selv om mye «brainstorming ble gjort på dette møtet 
også.

SAK 7/2015 Møteplan for høstsemesteret

Vedtak: Følgende møteplan settes for høstsemesteret
- 9. september kl. 14:15
- 21. oktober kl. 14:15
- 2. desember kl. 14:15

Ingen saker til eventuelt.

Referent:
Kirsten Bang


