
Referat fra instituttrådsmøte ved Institutt for fre mmedspråk 
 
Møtedato: 20. oktober 2010 
 
Til stede: 
Fra gruppe A: Leiv Egil Breivik, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin McCafferty 
Fra gruppe B: Espen Ingebrigtsen 
Fra gruppe C: Siri Fredrikson 
Fra gruppe D: Helene Myrdahl og Claudia Förster Hegrenæs 
Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug, Tove R. Sæthre (referent) 
 
Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten merknader. 
 
Sak 2 – Godkjenning av referat fra rådsmøte 29. september 2010 
Godkjent uten merknader. 
 
Sak 3 – Orienteringssaker 
A. Breivik orienterte om at Shabo Talay har fått frist til 25. oktober med å gi tilbakemelding 
om han tar imot professoratet i arabisk. 
B. Stillingsomtale og utlysningstekst for stillingen i engelsk språk er laget og vil snart bli lagt 
ut. 
C. Fagdidaktikkstillingen for romansk språk, delt stilling mellom fransk og spansk, er utlyst. 
D. For stillingen i spansk litteratur, vil fagmiljøet lage stillingsuttalelse og utlysningstekst. 
E. Breivik orienterte om at IF har fått tre nye stipendiatstillinger. To av disse vil gå til Erik 
Tonnings BFS-prosjekt ”Modernism and Christianity”, og den tredje stipendiatstillingen vil 
bli lyst ut åpent så snart som mulig. 
F. Instituttet har vært i kontakt med Eiendomsavdelingen for å få hyppigere kontroller i HF-
bygget. Uvedkommende kommer seg lett inn i bygget, og ansatte kvier seg for å oppholde seg 
der i helgene og når det er mørkt. Sikkerheten bør tas mer på alvor. 
 
Sak 4 – Ny budsjettmodell ved fakultetet 
Høringsuttalelsen fra IF til ny budsjettmodell ved fakultetet ble diskutert. Henjum pekte på at når det 
gjaldt fordeling av stillinger, vil forslaget føre til at noen fag må halvere undervisningen, mens andre 
fag kan tenkes å måtte øke tilbudet. Det ble også påpekt at tverrfaglige emner ikke er nevnt i modellen. 
 
Vedtak (enstemmig): Rådet slutter seg til instituttleders forslag til høringsuttalelse om ny 
budsjettmodell ved fakultetet med de endringer som kom fram på møtet. 
 
Sak 4 – Eventuelt  
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Leiv Egil Breivik,       Tove R. Sæthre, 
instituttleiar        referent 
 


