
Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 
Dato/tid: Torsdag 30. januar 2020, kl. 09:15-kl.11:00 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
Til stede: 
Instituttleder Anders Fagerjord 
Fra gruppe A: Erik Bjerck Hagen, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer Johansson, Christine 
Hamm, Eli K. Knudsen og Keld Hyldig  
Fra gruppe B:  Are Bøe Pedersen og Nina Stensaker 
Fra gruppe C: Signe Nilssen og Vegard Sørhus  
Fra gruppe D: Markus Pold og Eirik Fevang 
Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen. 
Seniorkonsulent Liv Mørch fra HF-fakultetets økonomiseksjon var til stede under behandlingen av IR-
sak 02/20. 

 

Dagsorden 
 

 Innkalling og utsendelse av sakspapirer ble godkjent 

 Referatet fra møtet 28. november 2019 ble godkjent, med den tilføyelse at Sissel-Karin   
   Leknes Torsvik og Arnt Robert Leganger var til stede på møtet som representanter for  
   gruppe D. 

 
IR-sak 01/20: Orienteringssaker:  

- Tildelinger fra NFR, uttelling for LLE. Anders Fagerjord orienterte. Ingen av LLEs fem    
   søknader om forskerprosjekt fikk midler. Fire av søknadene fikk karakteren 5, en fikk 4.  
   Sigrun Åsebø er med på en forskerprosjekt-søknad fra NTNU som gikk inn, og får med seg  
   en  stipendiat til LLE. Synnøve Myking fikk midler til et tre-årig postdoktorstipend for  
   utenlandsopphold. Kari Kinn, som begynte i en førsteamanuensisstilling i nordisk språk- 
   vitenskap 1. januar 2020, tar med seg et unge forskertalentprosjekt, og får med seg en  
   stipendiat til LLE 
- Arbeidet med søknader fram mot kommende NFR-søknadsfrist i mai. Anders Fagerjord            
  orienterte. Det blir arbeid med søknadene etter samme opplegg som i 2019, med interne  
   workshoper og deretter deltagelse på fakultetets fellesseminar på Solstrand 
- LLEs arealbehov. Notat utarbeidet av Siri Fredrikson var sendt ut sammen med møte- 
  innkallingen. 
- Stipendiater ved LLE januar 2020. Oversikt var sendt ut sammen med møteinnkallingen. 
- Ansettelser under arbeid. Oversikt var sendt ut sammen med møteinnkallingen. 

- Masterprogrammet i nordisk språk og litteratur, som det eneste programmet ved  
  UiB, fikk toppskår 5 i studentbarometerundersøkelsen som  ble lagt fram i januar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IR-sak 02/20: Instituttets regnskap for 2019 – vedtakssak  
 
Driftsregnskapet for 2019 ble gjort opp med et overskudd på kr. 645 191, og det var gjort greie for 
bakgrunnen for dette i et notat som fulgte regnskapet. 
 
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak: 
 
 Instituttrådet godkjenner driftsregnskapet (annuum 00000) for LLE for 2019. 
  
    
IR-sak 03/20: Forslag til strategiske handlingsplaner for 2020 – diskusjonssak  
 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
IR-sak 04/20: Eventuelt  
 
Det ble meldt en endring i tidligere vedtatt møteplan. Møtet som var berammet til torsdag 13. 
februar blir flyttet til torsdag 20. februar. 
 
 
 
Bergen, 14. februar 2020 

 
 

Anders Fagerjord     Håvard Østrem Peersen 

Instituttleder      fungerende administrasjonssjef 
 


