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Protokoll fra saker sendt på sirkulasjon til Ansettelsesutvalget ved 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
Til stede: Frode Thorsen, Thomas Pihl, Åse Huus, Sol Sneltvedt, Fridtjof 
 Wesseltoft 
 
Forfall:   
 
 
Sak 19/18 Protokoll fra saker sendt på sirkulasjon 26.04.2018 
 
Enstemmig vedtak: Protokollen ble godkjent uten merknader 
 
Sak 13/18 Vitenskapelig assistent (50 %) i maleri 
 
Enstemmig vedtak: 1. Ansettelsesutvalget ansetter Sofia Magdalena Eliasson som 
 vitenskapelig assistent (50 %) i maleri for en periode på 
 maksimalt to år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren  bestemmer. 

 
 2. Dersom Eliasson takker nei, går tilbudet videre til Charlotte 
 Jonsmyr. 
 
 3. Dersom Jonsmyr takker nei, går tilbudet videre til Manuel 
 Portioli. 
 
Sak 14/18 Vitenskapelig assistent (50 %) i kunstnerisk utviklingsarbeid 
 
Enstemmig vedtak: 1. Ansettelsesutvalget ansetter Arild Våge Berge som 
vitenskapelig  assistent (50 %) i kunstnerisk utviklingsarbeid for en periode på 
 maksimalt to år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 
 
 2. Dersom Våge Berge takker nei, går tilbudet videre til Nora 
 Adwan. 
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Sak 15/18 Førsteamanuensis II i samtidskunst og estetisk filosofi 
 
Enstemmig vedtak: 1. Ansettelsesutvalget ansetter Steven Dixon i stilling som 
 førsteamanuensis II samtidskunstteori og estetisk filosofi (20 %) 
 for fire år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 
 
 2. Dersom Dixon takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Alena 
 Alexandrova 
 
Sak 16/18 Førsteamanuensis II i samtidskunstteori, visuell kultur og 
 kuratorisk praksis 
 
Enstemmig vedtak: 1. Ansettelsesutvalget ansetter Natalie Hope O’Donnell i stilling 
 som førsteamanuensis II i samtidskunstteori, visuell kultur og 
 kuratorisk praksis for fire år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren 
 bestemmer. 
 
 2. Dersom O’Donnell takker nei til stillingen, går tilbudet videre til 
 Alena Alexandrova 
 
 
Sak 17/18 Universitetslektor (50 %) i kunst med hovedvekt på keramikk 
 og leire 
 
Enstemmig vedtak: 1. Ansettelsesutvalget ansetter Karin Blomgren og Corinna 
 Thornton som universitetslektorer i kunst med hovedvekt på 
 keramikk og leire (begge i 50% stillinger) for seks år fra det 
 tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 
 
 2. Dersom en av kandidatene takker nei tilbys stillingen til Cecilia 
 Jonsson. 
 
Sak 18/18 Universitetslektor (50 %) i kunst med hovedvekt på grafikk 
 
Enstemmig vedtak: 1. Ansettelsesutvalget ansetter Herbert Wiegand i stilling som 
 universitetslektor i kunst med hovedvekt på grafikk (50%) i 
 seksårig åremål fra 01.08.2018.   
  
 2. Dersom Herbert Wiegand takker nei, går tilbudet til Patrick 
 Wagner. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
  
 
15.06.2018 Vidar Lidtun 
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