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Styre for Senter

for Griegforskning

Bakgrunn
Senter for Griegforskning ble etablert i 2011 etter vedtak i universitetsstyret 10.2.2011 (sak
10/11). Senteret er basert på samarbeid mellom våre egne fagmiljø og eksterne
samarbeidspartnere —Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og KODE ved
Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Formålet med senteret er å drive forskning og
forskerutdanning knyttet til Edvard Griegs arbeider og vestnorsk musikk. Senteret er
opprettet for en 5-årsperiode. Spørsmål om forlengelse skal tas opp mellom
samarbeidspartnerne senest i løpet av det 4. året.
I styremøte 14.04. 2011 (sak 25/11) fastsatte universitetsstyret vedtekter for senteret og ga
rektor fullmakt til å oppnevne styre for senteret for perioden 1.5.11 —1.5.14.
Det følger av vedtektene punkt 3 at styret skal ha følgende sammensetning:
-

Styreleder (og varamedlem) fra UiB
Ett medlem og ett varamedlem etter
Ett medlem og ett varamedlem etter
Ett medlem og ett varamedlem etter

oppnevnt i
forslag fra
forslag fra
forslag fra

Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer

samråd med de øvrige partnerne
UiB
Bergen kommune
Kunstmuseene i Bergen.

oppnevnes for inntil tre år.

Universitetsdirektørens
kommentarer
Det foreslas at rektor gis ny fullmakt til å oppnevne styre for de gjenværende to arene av 5arsperioden,
Med dette foreslås følgende
Vedtak:
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne styre for senteret for den gjenværende del
av 5-årsperioden.

27.3.2014
Vedlegg:
Vedtekter

-

Silje Nerheim

for senter for Griegforsknig
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Vedtekter
for

Senter for Griegforskning
Vedtatt av Universitetsstyret 14.4.2011
1

Senteret opprettes av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom
Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og
Kunstmuseene i Bergen ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Formalet med
senteret er a drive forskning og forskerutdanning knyttet til Edvard Griegs arbeider og
vestnorsk musikk.
Senteret ledes av et styre på 4 medlemmer med varamedlemmer. Senteret kan ogsa
ha et rad.
Styret gis følgende sammensetning:
Styreleder (og varamedlem) fra UiB oppnevnt i
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra
Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra

samrad med de øvrige partnerne
UiB
Bergen kommune
Kunstmuseene i Bergen

Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for inntil tre ar.
Det føres protokoll over saker som er til behandhng i styret. Protokollen underskrives
av styrets medlemmer. Styret skal ha møte etter behov, men minst en gang i
kvartalet.
5. Styret gis følgende oppgaver:
A påse at virksomheten ved senteret drives innenfor rammen av gitte bevilgninger
og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og instrukser
A godkjenne faglig strategi, planer og samarbeidsavtaler etter forslag fra senterets
daglige ledelse, samt a overvake resultatene i forhold fil disse
A vedta budsjett for senteret og ha ansvar for det fremlagte regnskapet og svare
på revisjonsantegnelser i prinsipielle spørsmal pa fullmakt fra Universitetsstyret
A avgi årsberetning for foregående år innen utgangen av mars måned
A vedta organiseringen av virksomheten
A innstille overfor Universitetsstyret om ansettelse av faglig leder
A foreta innstilhng i vitenskapelige og administrafive stillinger ved senteret for
tilsetting i Universitetets ordinære tilsettingsråd.
6. Senteret opprettes for en 5-årsperiode. Spørsmål om forlengelse tas opp mellom
samarbeidspartnerne senest i løpet av det 4. året.
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