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Arkivkode:
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Orienteringssak:

Diverse referater m.v.

Vedlagt følger
1. Protokoll fra møte i Studentparlamentet

30.9.2013

Utlagt i Kollegiesekretariatet
Protokoller/referater:
1. Møter i fakultetsstyrene:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 9.9.2013
Styremøte ved Det juridiske fakultet 10.9.2013
Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet 12.9.2013
Styremøte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 18.9.2013
Styremøte ved Det psykologiske fakultet 12.9.2013
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 10.9.2013
Referatene legges med dette frem til orientering.

11.10.2013/Mona Viksøy

PROTOKOLL
fra
Studentparlamentet ved UiBs møte 02/13-14
den 30. september

2013 kl. 17.00 avholdt på seminarrom

SP 19/13-14
Vedtakssak

D, Studentsenteret

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker
til eventuelt.

Følgende stemmeberettigede

var til stede:

Blå liste: Yngve Høiseth, Eivind Storm-Olsen, Susann Strømsvåg, Haakon Alseth Aafedt,
HF-listen: Mikkel Andreas Eriksen, Vegard F. Asbjørnsen
Liberal liste: Hanne Brørs, øydis Leibiko, Njaal Neckemann
Psykologisk studentutvalgs liste: Eivind Brandt, Elfrid Krossbakken, Hanna Marie
Sinnes

Radikale studentar: Audun Syltevik, Rasmus Bakken
Sosialdemokratisk liste: Line-Mari Sæther, Håvard Øritsland Eggestøl, Mari S.
Helliesen, Knut Knapskog, Astrid Hauge Rambøl
Det humanistiske fakultet: Siri Margrethe Kleppe
Det juridiske fakultet: Jørgen Aas
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Ingrid Hovland Holm
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Eivind Valestrand
Det psykologiske fakultet: Ann Kristin Meberg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Thea Sofie Grastveit
Studentparlamentet
var vedtaksdyktig
VEDTAK:M tet ble satt
Ordstyrer presenterte

tidsrammer,

med 25 stemmeberettigede

til stede.

tegn og bruk av innlegg, replikk og saksopplysning.

Følgende andre var til stede:

Arbeidsutvalget: Bjørn Kristian Danbolt, Tommy Mo Aarethun, Hilde Kristine Moe,
Erlend Sand

Universitetsstyret: Heidi Fuglesang
Ordstyrer: Rasmus Haugen Sandvik
Protokollfører: Hege Andersen
Forfall: Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth (Universitetsstyret)
VEDTAK:Innkallin

odk.ent.

FORSLAGtil dagsorden fra AU:
Flytte sak SP 30/13-14 Godkjenning av høringssvar til Norsk studentorganisasjons
plattform for organisering og dimensjonering til rett etter pausen.
VEDTAK:Vedtatt
FORSLAGtil dagsorden fra AU:
NYSAK! Valg av sette-kontrollkomite:
VEDTAK:Vedtatt
VEDTAK:Da sorden ble odk'ent.
Ingen saker til eventuelt.

SP 20/13-14

Godkjenning av protokoll fra SP 01/13-14

Vedtakssak
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:
Studentparlamentet godkjenner protokollen fra SP 01/13-14
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
VEDTAK:Godk'ent.

NB:NYSAK!
SP 21/13-14

Valg av sette-kontrollkomite"

FORSLAGfremmet av AU:
Tor Sivertsen Prestegaard og Heidi Fuglesang til sette-kontrollkomitel
VEDTAK:Val t ved akklamas.on.

SP 22/13-14

Orienteringer

Orienteringssak
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget
Universitetsstyret
Det var sendt ut

ved Bjørn Kristian Danbolt orienterte.
ved Tommy Mo Aarethun orienterte.
ved Hilde Kristine Moe orienterte.
ved Erlend Sand orienterte.
ved Heidi Fuglesang orienterte.
skriftlig orientering fra samtlige over i forkant av møtet.

Danbolt orienterte muntlig på vegne av PR-og debattkomiteen. Har avholdt ett møte så
langt i semesteret. Godt i gang med planleggingen av arbeidet med å promotere SP-UiB.
Det ble åpnet for spørsmål til orienteringene

underveis.

Saken ble tatt til orientering.

SP 23/12-13

Arbeidsprogram 2013-2014

Vedtakssak
Danbolt innledet. AU ønsker spørsmål og debatt om hvert enkelt kapittel hver for seg.
Ordstyrer og salen støttet opp under dette.
har bestått av: Yngve R. Høiseth, Njaal Neckelmann, Thea
Arbeidsprogramkomiteen
Grastveit, Elfrid Krossbakken, Audun Syltevik og Mikkel Andreas Eriksen.
FORSLAGfra Neckelmann:
SPfraviker vedtektene og åpner for å ta imot nye endringsforslag til Arbeidsprogrammet.
VEDTAK:Vedtatt med 2 3- flertall
Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Fag og forskning.
DISSENSpunkt 21 fra Høiseth:
Stryk punktet.

UTFALL:Falt
Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Læringsmiljø.
Ingen spørsmål eller innspill.
Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Internasjonalt.
DISSENS punkt 8 fra Høiseth og Grastveit:
Stryk punktet.
VEDTAK:Falt
MINDRETALLSFORSLAGfra Eriksn, Neckelmann og Høiseth:
10. Økt andel engelspråklige emner.
VEDTAK:Vedtatt
Elfrid Krossbakken forlot møtet midlertidig. 24 stemmeberettigede
SP var vedtaksdyktig.

representanter til stede.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Velferd.
DISSENS punkt 7 fra Høiseth:
Stryk punktet.
UTFALL:Falt
DISSENS punkt 8 fra Høiseth:
Stryk punktet.
UTFALL: Falt
DISSENS punkt 9 fra Høiseth og Hauge-Rambøl:
Stryk punktet.
UTFALL:Vedtatt
MINDRETALLSFORSLAGfra Høiseth:
Økte rammer for studielån, men ikke økt stipend.
UTFALL:Ikke votert over som en konsekvens av utfallet ved voterin

over

unkt 8.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Miljø.
DISSENS punkt 4 fra Høiseth:
Stryk punktet.
UTFALL:Falt
MINDRETALLSFORSLAGfra Hauge-Rambøl, Syltevik og Neckelmann:
Mer forskning på miljø og bærekraftig utvikling.
UTFALL:Vedtatt
MINDREATALLSFORSLAGfra Syltevik, Eriksen og Neckelmann:
Miljøstasjoner ved alle større bygg.
UTFALL:Vedtatt
Mikkel Andreas Eriksen forlot møtet midlertidig. 23 representanter til stede. SP var
vedtaksdyktig.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Likestilling.
DISSENSpunkt 2 fra Syltevik og Hauge-Rambøl:
Stryk punktet.
UTFALL:Vedtatt
Mikkel Andreas Eriksen tok sete igjen. 24 stemmeberettigede
var vedtaksdyktig.

representanter til stede. SP

Pause S min.
Kontrolltellin

: 24 stemmeberetti

ede re resentanter

til stede. SP var vedtaksd

kti .

ENDRINGSFORSLAGfremmet av Neckelmann:
Stryk «faglig» under punkt 3.
UTFALL:Vedtatt
ENDRINGSFORSLAGfremmet av Sinnes:
Legge til «og pedagogiske» mot slutten av første leddsetning under punkt 3.
UTFALL:Falt som konsekvens av voterin over endrin sforsla et fra Neckelmann til
samme punkt.
MINDRETALLSFORSLAGfra Syltevik og Hauge-Rambøl:
Kjønn, etnisitet og liknende hensyn skal kunne legges vekt på ved tilsetting ved
universitetet dersom kandidatene har like gode faglige (strøket etter forslag fra
Necklemann) kvalifikasjoner, med en målsetting om blant annet jevnere kjønnsfordeling.
UTFALL:Falt
FORSLAGfra Knapskog:
Nytt punkt 4: Universitetet skal utvikle en målrettet strategi for å sikre søkere fra
underrepresenterte grupper til vitenskapelige stillinger.
MINDRETALLSFORSLAGfra Syltevik:
Universitetet skal utvikle en målrettet strategi for å sikre høy kvinneandel bland
vitenskapelig ansatte.
Forslaget fra Knapskog ble stat opp mot mindretallsforslaget
UTFALL:Flertall for forslaget fra Knapskog

fra Syltevik.

Votering over å ta inn forslaget fra Knapskog.
UTFALL:Falt
Det ble åpnet for spørsmål og debatt til kapittelet Organisasjon.
FORSLAGfra Neckelmann:
Bytt ut «jobbe for» med «bidra til» under punkt 5.
UTFALL:Vedtatt
DISSENS punkt 5 fra Høiseth og Njaal:
Stryk punktet.
UTFALL:Falt
FORSLAGfra Brandt:

Nytt punkt 5: Studentparlamentet skal bistå SU-eneder SU-eneønsker hjelp til å
administrere.
Forslaget fra Brandt ble satt opp mot innstillingen fra Arbeidsprogramkomiteen
inkludert endringsforslaget fra Neckelmann som nylig ble vedtatt.
UTFALL: Flertall for Arbeids ro ramkomiteens innstillin inkludert endrin en foreslått
avNeckelmann
MINDRETALLSFORSLAGfra Syltevik:

En reduksjon i antall lønnede stillinger iAU.
UTFALL: Falt
MINDRETALLSFORSLAGfra Syltevik:

Ingen nye lønnede stillinger.
UTFALL:Falt
MINDRETALLSFORSLAGfra Eriksen:

Stimulere til opprettelse av fagutvalg og instituttutvalg der det ikke finnes, gjennom
aktivt samarbeid med studentutvalg, universitetsledelsen og de enkelte fakultet og
institutt.
UTFALL:Falt
Det ble åpnet for spørsmål og debatt til innledningen, Hovedsaker.
FORSLAGfra Sand:

Votere under hvert kapittel om hvilken av sakene som vil prioriteres mest. Kun en
prioritering per kapittel.
UTFALL:
Kontrolltellin

: 24 stemmeberetti

ede re resentanter

til stede. SP var vedtaksd

kti .

Prøvevotering over å kunne behandle Sands forslag uten å gjenåpne dagsorden.
UTFALL: Falt.
Ingen i salen som foreslo å gjenåpne dagsorden.
FORSLAGfra Brørs:
Hovedsak 2 endres til: Studentene skal ha tilgang til gode arbeidsplasser nær fagmiljøet

med tilstrekkelige åpningstider.
UTFALL:Vedtatt
FORSLAGfra Sinnes:

Dersom Hanne (Brørs) sitt forslag blir vedtatt ønsker jeg å flytte det punktet som nå står
som punkt 2 og erstatte punkt 3 med dette.
UTFALL:
VOTERINGover å legge til punktet fra Sinnes slik at vi får 4 punkt.
UTFALL:Vedtatt
FORSLAGfra Neckelmann:

Nytt punkt: PCpå eksamen
UTFALL:Falt
ENDRINGSORSLAGfra Danbolt:

Nytt punkt 4: Innføre Students at Risk på UiB
UTFALL:Vedtatt
FORSLAGfra Danbolt:

Ingen rangering av hovedpunktene. Dvs, at hovedprioriteringene kulefestes i stedet for
tallfestes.
UTFALL:Vedtatt
Votering over å gjenåpne kapittelet Likestilling og Læringsmiljø for å behandle de to
neste forslagene.

UTFALL:Vedtatt
FORSLAGfra Bakken:

Stryke andre setning i innledningen kapittel 6. Likestilling.
Punkt 1. om universell utforming som ny setning nr. 2.
UTFALL:
FORSLAGfra Brandt:

Flytte gjenstående punkt under Likestilling til kapittelet Læringsmiljø, Stryke punkt 6.
Likestilling.
UTFALL:
VOTERING: Forslaget fra Bakken ble satt opp mot forslaget fra Brandt.
UTFALL: Flertall for forsla et fra Bakken
Votering over helheten i arbeidsprogrammet
UTFALL:Helheten vedtatt

Pause med pizza ca.30 minutter.
SP 31/13-14

Godkjenning av høringssvar til Norsk studentorganisasjons
plattform for organisering og dimensjonering

Danbolt innledet. Sakspapirer delt ut i begynnelsen av møtet.
FORSLAGfra Danbolt:

Gjøresak SP 31/13-14 omfra vedtakssak til diskusjonssak.
UTFALL:Vedtatt
Danbolt gjorde oppmerksom

på at riktig dato for videre diskusjon av saken er 7.
til høringen.

oktober, og ikke 8. oktober, som det står i førsteutkastet

Anders Kvernmo Langset, leder av fag- og forskningspolitisk

komite 'i NSO, innledet.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.
Saken ble tatt til etterretning.

Sinnesforlot møtet. 23 stemmeberettigede representanter til stede. SP var vedtaksdykti,g.
SP 24/13-14

Suppleringsvalg av studentrepresentanter til råd, styrer og
utvalg

Vedtakssak
Mo Aarethun innledet.

Universitetetsforskningsutvalg
På valg: 3. vara
Jørgen Aas fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Universitetetsutdanningsutvalg
På valg: 3. vara
Strømsvåg fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Densentrale klagenemd
På valg: 2. pers. vara for Hanna Marie Sinnes og 2. pers. vara for Sindre Dueland.
Thea Grastevit og Knut Knapskog fremmet sine kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Det sentrale valgstyret
På valg: 1 fast (kvinne) +2 vara
Thea Grastveit fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.
Ingen kandidater som stilte til valg som vararepresentant.

Likestillingskomiteen
På valg: 2 vara
Ingen kandidater som stilte til valg.

Styretfor Senterforkvinne- og kjønnsforskning(SKOK)
På valg: 1 mannlig rep. + 1 pers vara
Erlend Sand fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.
Håvard øritsland Eggestøl fremmet seg selv som vara for Sand.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Styretfor Universitetsbiblioteket
På valg: 2. vara
Vegard Asbjørnsen fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Prog.styretfor lektorutdanningen
På valg 2 faste rep.+2 vararepresentanter
Ingen kandidater som stilte til valg.

Læringsmiljøutvalget
På valg: 5. vara
Neckelmann fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Rådetfor førstesemesterstudier
På valg: 2. vara
Ingen kandidater som stilte til valg.

Redaksjonsrådetfor studieinformasjon
På valg: 2 vara
Ingen kandidater som stilte til valg.

Innstillingsrådetfor studentlegat/ Meltzerfondet
På valg: 3 vara (HF, Mat.Nat, Med.Ont)
Mikkel Andreas Eriksen fremmet sitt kandidatur som vara fra HF.
Eivind Strøm Olsen fremmet sitt kandidatur som vara for Mat.Nat.
Rasmus Bakken fremmet sitt kandidatur som vara fra Med.Ont.
VEDTAK:Eriksen Olsen o Bakken val t i bolk ved akklamas'on.

Alumnusrådet
På valg: 1 vara
Hilde Kristine Moe fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Opptakskomiteenfor praktisk-pedagogiskutdanning
På valg 2+2
Brørs fremmet sitt kandidatur som fast representant.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Kontrollkomiteen
3+3
Danbolt fremmet Tor Siversten Prestegaard. Sivertsen Prestegaard tok ikke valg.
Ingen kandidater som stilte til valg.
Anders Lillevik Thorsenog Vibeke Tennøy fra PSU ankom møtet. 25 stemmeberettigede
representanter til stede. SP var vedtaksdyktig.

Studentenesvalgstyre
5+5
Ingen kandidater som stilte til valg.

Rådforsamfunnskontakt
2 stk vara

Ingen kandidater

som stilte til valg.

Styringsgruppen for DigUiB
1 fast
Fuglesang fremmet sitt kandidatur.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

Internasjonal komite"
1 fast + 3 vara
Sæther fremmet Njaal Neckelmann. Neckelmann tok ikke valg.
Ingen kandidater som stilte til valg.

Schoolars at Risk
1+1
Neckelmann fremmet seg selv.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.
Aas fremmet seg selv som vara.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.

SP 25/13-14

Valg av styremedlemmer til SP-UiB-fondet

Vedtakssak
Mo Aarethun innledet.
Ingen kandidater som stilte til valg.

SP 26/13-14
Vedtakssak

Suppleringsvalg av representanter til landsstyret i Norsk
studentorganisasjon

Danbolt innledet. Det har sneket seg inn en feil i innkallingen. Det skal velges tre
personlige vararepresentanter
for Moe og to (ikke tre) personlige vararepresentanter
for Danbolt.
Strømsvåg fremmet seg selv som 1. vara for Moe.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.
Aas fremmet seg selv som 2. vara for Danbolt.
VEDTAK:Val t ved akklamas'on.
In en vri e kandidater som stilte til val .

SP 27/13-14
Vedtakssak
Mo Aarethun innledet.

Suppleringsfullmakt til arbeidsutvalget

FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet gjev Arbeidsutvalet fullmakt til å supplera representantar til
resterende, råd, styrer og utval.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Vedtatt
Pause 5 minutter.
Haakon Alseth Aafedt forlot møtet i pausen. 24 stemmeberettigede representanter til stede.
SP 28/13-14

Ettergodkjenning av høringssvar til langtidsplan for høyere
utdanning til Universitetet i Bergen (UiB) og Norsk
studentorganisasjon (NSO)

Vedtakssak
Sand innledet.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet godkjenner høringssvaret.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Vedtatt

SP 29/13-14

Godkjenning av høringssvar til langtidsplan for høyere
utdanning til Kunnskapsdepartementet (KD)

Vedtakssak
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet godkjenner høringssvaret med eventuelle endringer somfremkommer
i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Vedtatt
SP 30/13-14

Godkjenning av høringssvar til Universitets- og
høyskoleloven til Universitetet i Bergen (UiB)

Vedtakssak
Moe innledet.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Studentparlamentet godkjenner høringssvaret med eventuelle endringer somfremkommer
i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Vedtatt

SP 32/13-14
Vedtakssak,

Rettighetsavviks-system

Danbolt innledet.
Det ble åpnet for spørsmål, ytringer og ordskifte.
FORSLAGtil vedtak:

Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas
UTFALL:Arbeidsutval et trakk forsla et. In en i salen som

nsket å o

rettholde.

FORSLAGfra Brandt:

Det opprettes et utvalg bestående av inntil seks valgte representanter(NN) som skal utrede
behovetfor, og gjennomføringen av, et rapporteringssystem for rettighetsavvik.
(Med NN menes de representanter

som er interessert

uavhengig av liste og antall.

UTFALL:Vedtatt
AU trakk sitt forslag. Ingen som ønsket å opprettholde

dette.

UTFALL:Forsla et fra Brandt vedtatt.

SP 33/13-14
Eventuelt
Orienterings-,diskusjons- eller vedtakssak
FORSLAGfra Danbolt:

Gjenåpnedagsorden.
UTFALL:Vedtatt med 2 3-flertall.

NYSAK!Orientering om representasjon i UH-nett Vest
Danbolt innledet. UH-nett Vest ønsker en representant til Arbeidsgruppenfor
internasjonalisering og en representant til Arbeidsgruppenfor forskningssamarbeid.
Interesserte

kandidater kan melde sin interesse til AU per mail.

SP 34/13-14
Møtekritikk
Uformelldiskusjonssak.
Møtekritikk ble avholdt og diskusjonen ble tatt til orientering.
Møtet ble hevet kl. 22.50

UNIVERSITETET

I BERGEN

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.09.2013. Møtet ble holdt
i Møterom i kjeller, Villaveien 1A og varte fra kl. 09.00 —12.00

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:
Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg (ikke tilstede under S 58113), Ole Martin Skilleås
(tilstede til og med S 57/13), Eivind Kolflaath (tilstede etter S 57/13), Kjetil Berg Henjum,
Tove Fjell, Randi Rolvsjord, lnga Henriette Undheim, Kristian Bjørkelo, Linnea Reitan
Jensen, Vegard Sørhus

Forfall:
Eivind Kolflaath (settevara Ole Martin Skilleås), Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell), Anne
Hestnes (vara Kristian Bjørkelo), Mikkel Andreas Eriksen

Fra administrasjonen:
Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit (forlot
møtet etter S 58/13), utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:
Prodekan Einar Thomassen, visedekan Claus Huitfeldt
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent.
Ole Martin Skilleås ble godkjent som settevara for Eivind Kolflaath.
S 75/13 Regnskapsrapport etter 2. kvartal —muntlig orientering, ble behandlet etter
RS 41/13. Annhild Fetveit redegjorde for rapporten.

FULLMAKTSAKER
FS 57/13 Søknad om å inneha bistilling i kombinasjon med hovudstilling ved Institutt
for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 58/13 Søknad om å inneha bistilling i kombinasjon med hovudstilling ved Institutt
for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 59/13 Tilsetting i 7 stipendiatstillingar ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitskap
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 60/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til LINGCLIM-prosjektet ved Institutt
for framandspråk
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 61/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i italiensk litteratur ved Institutt for
framandspråkVedtak:
Tatt til orientering.
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FS 62/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofi ved Institutt for filosofi og
førstesemesterstudium
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 63113 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor Il ved Institutt for
framandspråk
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 64/13 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i spanskamerikansk litteratur ved
Institutt for framandspråk - 50% stilling
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 65/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i russisk ved Institutt for framandspråk
Vedtak:
Tatt til orientering.

FS 66/13 Tilsetting i 4 opne stipendiatstillingar ved Institutt for framandspråk
Vedtak:
Tatt til orientering.

REFERATSAKER
RS 41/13 Referat fra møte 15.05.13 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget
Vedtak:
Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER
S 56/13 Budsjettforslag 2014
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag for 2014, med de endringer som framkom i møtet.
Fakultetsdirektøren får fullmakt til å sluttredigere budsjettforslaget før oversending.
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57/13 Senter for Griegforskning - Budsjettforslag 2014
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag 2014 for Senter for Griegforskning.

58/13 Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 2013-16
Dekanen la frem et justert forslag til vedtak.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar rammene for oppfølging av den administrative bemanningsplanen som
beskrevet i saksforelegget og setter ned styringsgruppe og prosjektgruppe som foreslått.
Dekan og fakultetsdirektør får fullmakt til å oppnevne medlemmer til gruppene.
Forslagene fra prosjektgruppen skal drøftes i dekanens ledergruppe før de legges frem for
styringsgruppen.
Forslag til justering i ansvars- og arbeidsfordeling mellom nivåene og organisering av
fakultetsadministrasjonen legges frem for styret innen april 2014.
Forslag til plan for arbeidet med effektivisering og forenkling av administrative
arbeidsprosesser legges frem for styret i juni 2014.

59/13 Personlig opprykk til professor 2. gangs behandling
Vedtak:
Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Scott Rettberg innenfor fagområdet
digital kultur til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

60/13 Opprykk til professor etter kompetanse
Vedtak:
Endre Brunstad gis opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk
språkvitenskap med virkning fra 24.6.2012.
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S 61/13 Opprykk til professor
Vedtak:
Fakultetsstyret konstaterer at Teemu Sakari Ryymin har professorkompetanse i norsk og
internasjonal moderne politisk historie og fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som
professor tildeles med virkning fra 1.8.2013.

62/13 Opprykk til professor
Vedtak:
Fakultetsstyret konstaterer at Istvån Keul har professorkompetanse i religionsvitenskap og
fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som professor tildeles med virkning fra
1.8.2013.

63/13 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Alois Pichler innenfor fagområdet
filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som
professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

64/13 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Sorin Bangu innen fagområdet filosofi
og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som
professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

65/13 Søknad om opprykk til dosent
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner vurderinga av søkjaren Steinar Sætre innan fagområdet musikk
og finn at søkjaren ikkje fyller vilkåra for opprykk til dosent.

66/13 Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet
Vedtak:
Terje Isungset tilsettes i fast 10% stilling som timelærer/universitetslektor ved
Griegakademiet —Institutt for musikk med virkning fra 1.8.2013, knyttet til
bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon, studieretning jazz.
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S 67/13 Fast tilsetting

som timelærer/universitetslektor

ved Griegakademiet

Vedtak:
Fakultetsstyret tilsetter Gary Peterson i 20 % fast stilling som timelærer/universitetslektor ved
Griegakademiet —Institutt for musikk med virkning fra 1.8.2013. Stillingen er tilknyttet til
bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

68/13 Fast tilsetting

som timelærer/universitetslektor

ved Griegakademiet

Vedtak:
Fakultetsstyret tilsetter Håkon Kartveit i fast 20 % stilling som timelærer/universitetslektor ved
Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013, knyttet til bachelorprogrammet i utøvende
musikk/komposisjon.

69113 Fast stillingsutvidelse

som timelærer/universitetslektor

ved Griegakademiet

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å utvide stillingen til Jarle Rotevatn med 30 % til 45 % fast stilling som
timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013. Stillingen er
knyttet til bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

70/13 Fast stillingsutvidelse

som timelærer/universitetslektor

ved Griegakademiet

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å utvide stillingen til Anne Nitter Sandvik til fast 45 % stilling som
timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013. Stillingen er
tilknyttet i bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

71/13 Fast stillingsutvidelse

som timelærer/førsteamanuensis

ved Griegakademiet

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å utvide stillingen til Peter Kates fra 10 % til fast 20 % stilling som
timelærer/førsteamanuensis ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013.
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72/13 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i moderne kinesisk språk
ved Institutt for fremmedspråk
Vedtak:
Shouhui Zhao vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling som førsteamanuensis i moderne kinesisk
språk ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med
instituttet.

73/13 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk ved
Institutt for framandspråk
Vedtak:
Øyvind Gjerstad vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling som førsteamanuensis i fransk
lingvistikk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet. Som reserve vert
Anje WIler Gjesdal rangert.

S 74/13 Ledig stilling som førsteamanuensis i latin - tilsetting uten utlysning
Vedtak:
Fakultetsstyret tilsetter Matti Wiik uten utlysning i stilling som førsteamanuensis i latin ved
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

75/13 Regnskapsrapport etter 2. kvartal —muntlig orientering
Vedtak:
Tatt til orientering.

EVENTUELT:
Visedekan Claus Huitfeldt orienterte om arbeidet med bachelor-studiene.
Trine Moe orienterte om lån av iPad til fakultetsstyrets medlemmer.

