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Referat: Instituttstyremøte nr 2/2016            

Dato: 

03.06.16 

Tid: 

9:00 – 12.00 

Sted: 

Rom U16, Geologibygningen 

Deltakere: Tilstede representerer Meldt 

forfall 

Brit Lisa Skjelkvåle          x Instituttleder  

Annik M. Myhre             x Institutt nestleder  

Gro Gunleiksrud Haatvedt x Ekstern representant  

    

Jón Egill Kristjánsson x Vitenskapelig ansatt  

Lena Merete Tallaksen    x Vitenskapelig ansatt  

Carmen Gaina        x Vitenskapelig ansatt  

Jens Jahren         Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Jon Ove Methlie Hagen        Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        

Valerie Maupin  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Anja Sundal  Midl. vitenskapelig ansatt x 

Hans Brenna x Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Désirée Treichler  Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Michael Heeremans              Teknisk/administrativ ansatt  

Thor Axel Thorsen x Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Gunn Kristin Tjoflot  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

    

Eivind Straume x Student  

Bjørn Magnus Narum x Student  

Robin Orre Svennungsen  Student, vararepresentant  

  Student, vararepresentant  

    

Åsgeir  Seland x Referent  

    

Anne Cathrine Modahl x Administrativ leder   

    

Helge Hellevang       Instituttverneombud  

      

*de som er merket med lys grønt 

er valgte representanter 
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Instituttstyremøte 2/2016 

3. juni 2016 kl. 9.00-12.00 

 

Sted: Undergrunnen 016 

 

Vi starter møtet med en 30 min gjennomgang av instituttets IT-funksjoner mot drift, 

infrastruktur (hardware/software) og forskningsstøtte ved IT-leder Arnstein Orten 

 

Agenda styremøtet 

 

Sak 2016/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2016/13 Godkjenning av referat styremøte 1/2016 

Sak 2016/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2016 

Sak 2016/15 Instituttets geologiske laboratorier – økonomisk oversikt 

Sak 2016/16 Neste skritt i utarbeidelse av stillingsplan for instituttet 

Sak 2016/17 Forslag til utlysningstekst for ny vitenskapelig stilling innen geomorfologi 

Sak 2016/18 Begrunnelse for en ny II’er stilling i oseanografi 

Sak 2016/19 Orienteringssaker 

a. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per 

1. juni 2016  

b. Framdrift på stilling førsteamanuensis lavtemperaturgeokjemi 

c. Ansettelser i teknisk/administrative stillinger 

d. Søknader NFR mai 2016 

e. Nytt fra romfronten 

Sak 2016/20 Eventuelt 
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Styremøte 2/2016 
 

 

Som innledning til møtet ga IT-leder Arnstein Orten en orientering omkring instituttets IT-

funksjoner til drift, infrastruktur og forskningsstøtte. 

 

 

Sak 2016/12   Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:    Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. 

 

 

 

Sak 2016/13   Godkjenning av referat fra styremøte  1/2016 

 

Punktet «Eventuelt» hadde  falt ut av referatet.  Det var ingen saker under dette punktet. 

Vedtak:   Instituttstyret godkjenner referatet. 

 

 

Sak 2016/14  Regnskapsrapport 1. tertial 2016 

 

Kontorsjef  la fram en oversikt over økonomien ved instituttet for første tertial 2016. 

Vedtak:    Instituttstyret tar det framlagte regnskapet for 1.tertial 2016  til orientering. 

 

 

Sak 2016/15 Instituttets geologiske laboratorier – økonomisk oversikt 

 

Vedtak:    Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering 

 

 

Sak 2016/16 - Neste skritt i utarbeidelse av stillingsplan for instituttet 

 

I diskusjonen kom det fram et par ønsker om endring av teksten 

 

 Under Geografi og hydrologi bør alle stillingene som ønskes tas med:  

GeoHyd-seksjonen har, hvis det skulle åpne seg muligheter, også  gitt utrykk for at de ønsker 
styrking innen:  
* Hydrologi, med fokus på å styrke kompetansen innen modellering av energi- og 
massetransport mellom bakke, vegetasjon og atmosfære (SVAT-modellering), som er sentralt 
innen ESM. 
* Geomatikk, fordi dette er en retning med bred anvendbarhet, er det fagområdet der 
studenter har hatt lettest for å få jobb, mange rett etter bachelor-graden, og fordi 
fagretningen i sin nåværende form er under press, pga lav bemanning. 
 

 Under meteorologi og oseanografi bør «ledige stillinger» erstattes med «avganger»  

 I avsnittet «I løpet av våren har det vært noe møtevirksomhet…» må det presiseres at 

disse møtene kun dreide seg om «hard rock» og ikke hele geologi-miljøet. 

 

Vedtak:   Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering. 
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Sak 2016/17 - Forslag til utlysningstekst for ny vitenskapelig stilling innen 

geomorfologi 

 

Under diskusjon av utlysningsteksten ble det bedt om følgende endringer: 

 

Under kulepunktene om «requirements for the final ranking of candidates»  

 Kulepunkt 4 : «Certain» tas ut slik at setningen lyder «The applicant must document 

a certain track record of publications….. 

 Kulepunkt 5 ble det foreslått å endre «and» til «or» slik at setningen lyder «The 

applicant must document experience in lecturing and teaching assistance» 

 

Under kulepunktene om «advantages for the final ranking of candidates are defined» 

 Kulepunkt 1: «applying own» endres til «obtaining external» slik at setningen lyder: 

The candidate’s success in obtaining external funding is an important factor» 

 Kulepunkt 4: Det ble bedt om å legge til noen ord slik at det også stilles krav til søkers 

evner til god undervisning.  

 

Vedtak:    Instituttstyret godkjenner den foreslåtte utlysningstekst og letekomite (Bernd 

Etzelmüller og Jon Ove Hagen ) med de tillegg i teksten som ble fremmet under styrets 

diskusjon.  Styret ber om at stillingen lyses ut så fort som mulig og med frist 1. oktober. 

 

 

Sak 2016/18 Begrunnelse for en ny II’er stilling i oseanografi 

 

Vedtak:   Instituttstyret godkjenner at instituttet går videre i prosessen for å lage  en 

avtale med Meteorologisk institutt omkring en II’er stilling innen oseanografi. 

 

Sak 2016/19 - Orienteringssaker 

 

a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per 1. juni 16. 

Annik Myhre orienterte. 

b) Framdrift på stilling førsteamanuensis lavtemperaturgeokjemi 

Instituttleder orienterte. Prosessen har gått litt sakte. Den vitenskapelige komiteen er 

nær avslutning med arbeidet.  Det kan bli en delt innstilling.  

c) Ansettelser i teknisk/administrative stillinger 

Instituttet er i prosess med å ansette en tekniker/ingeniør knyttet til GeoHyd-seksjonen 

og en stilling knyttet til IT-drift. 

d) Søknader NFR mai 2016 

Det ble gitt en kort (og ikke helt fullstendig) oversikt over antall søknader til NFR ved 

mai-søknadsfristen.  Instituttet sendte 22 søknader 

 Forskerprosjekt 12 

 Mobilitetsstipend 2 

 Romforsk 1 

 Unge forskere 8 

Søknadene var fordelt som følger: CEED 10, GoG 2, MetOs 4, GeoHyd 6. 

e) Nytt fra romfronten. 
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 Tilbud fra Eiendomsavdelingen om  å gjøre en del oppussing i bygget vårt, inkl 

nytt auditorium, ny spisesal/allrom, oppussing av det gamle biblioteksarealet. 

Endringene vil skape noen utfordringer med å finne nye arealer til aktiviteter som 

må flyttes, men åpner samtidig en del andre muligheter som gjør at vi kan tenke 

litt nytt og få løst en del andre utfordringer vi har hatt en tid. 

 MetOs er i ferd med å flytte en etasje opp i CIENS-bygget.  Dette er ønsket fra 

eiendomsavdelingen i CIENS som lettere kan leie ut de lokalene vi er i nå, enn i 

etasjen over. For oss er dette en god løsning på alle måter – mer lys, nærmere 

CICERO, og mulighet til å gjøre noen endringer vi har ønsket oss (lokalene er 

omtrent identiske med de vi har i dag). Eiendomsavdelingen bekoster alle utgifter 

til ombygning.  

 

VEDTAK:  Instituttstyret tok de fremlagte sakene  til etterretning. 

 

 

Sak 2016/20 - Eventuelt 

 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

 

 

 

 

    Brit Lisa Skjelkvåle 

          Instituttleder 

         Åsgeir Seland 

              Referent 


