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Styresak 44/11 og 54/11
Brev av 8.5.2015 om forlengelse av funksjonsperioden for styre for På Høyden frem
til 31.12.2015
Saken gjelder:
Funksjonsperioden for styret i På Høyden går ut ved nyttår og det må oppnevnes et nytt
styre for de neste fire årene.
Styret skal bestå av fire medlemmer og følgende foreslås oppnevnt:
Professor/instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
Professor Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet
Kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Redaktør Nina Kristiansen, forskning.no
Seniorrådgiver Hendrik Tøndel, HR-avdelingen, vil bistå styret i det praktiske arbeidet.
vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer i styret for På Høyden for perioden
1.1.2016-31.12.2019:
Professor/instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet.
Professor Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet
Kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Redaktør Nina Kristiansen, forskning.no
Heiret oppnevnes som leder for styret.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
Vedlegg: Mandat for styret i På Høyden
17.11.2015/Mona Viksøy
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Mandat for styret i På Høyden – vedtatt av universitetsstyret 29.9.2011



Styret for På Høyden gis fullmakt til å ivareta institusjonens utgiveransvar
Styret skal sikre at På Høyden drives i tråd med vedtatt formålsparagraf:
På høyden skal være en avis for Universitetet i Bergen (UiB), hvor hovedmålgruppen
er ansatte ved UiB. Den redaksjonelle virksomheten skal være forankret i UiBs
grunnleggende verdier slik de er nedfelt i universitets- og høyskoleloven og i
universitetets strategi. På Høyden skal bidra til å synliggjøre ulike sider ved
universitetets virksomhet innenfor undervisning, forskning og formidling, samt fremme
meningsutveksling og fri debatt. På Høydens skal tilstrebe et journalistisk perspektiv i
tråd med den frie pressens idealer.








Styret skal årlig gi rapport til universitetsstyret om virksomheten
Styret gis fullmakt til å lyse ut, innstille og ansette redaktør for På Høyden for en
periode på 3 år, redaktøren kan ansettes for flere perioder
Styret skal godkjenne redaktørens planer for På Høyden innenfor det budsjettet
universitetsstyret stiller til rådighet
Styrets leder skal på vegne av styret være redaktørens overordnede
Styret gis fullmakt til å beslutte om På Høyden skal få nytt navn som del av
omleggingen av avisens formål og nye innretning
Styret kan oppnevne et råd fro På Høyden, som jevnlig kan drøfte og gi råd om
utvikling av avisen
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