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Rie Hjørnegaard Malm  Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Michael Heeremans              Teknisk/administrativ ansatt x 

Thor Axel Thorsen x Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Gunn Kristin Tjoflot  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Christoffer Surdal  Student x 

Ellen Birgitte Folgerø  Student  

Christina Eide x Student, vararepresentant  

Vemund Stenbekk Thorkildsen  Student, vararepresentant  

Anne Cathrine Modahl      x  Referent   

Helge Hellevang       Instituttverneombud  
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Instituttstyremøte 7/2017 

8. desember 2017, kl. 09.00-11.30 

Sted: Mellomrommet – rom 102 - Geologibygningen 

Styremøtet ble satt kl 0900 

 

Styremøtet startet med at Adriano Mazzini presenterte sitt ERC-prosjekt LUCILAB 

 

Sak 2017/42. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 2017/43. Godkjenning av referat fra styremøte 5/2017 og 6/2017 (sirkulasjonssak) 

Sak 2017/44. Funksjons- og stillingsplan for tekniske og administrative stillinger 

Sak 2017/45. Forslag til vitenskapelig komité for stillingen som førsteamanuensis i geofysikk og 

planetologi (unntatt offentlighet) 

Sak 2017/46. Innstilling til førsteamanuensis i 20 % stilling i anvendt eksperimentell strukturgeologi 

(unntatt offentlighet) 

Sak 2017/47. Forslag til opprettelse av tverrfaglig senter - NJORD 

Sak 2017/48. Rapporter for fremragende sentre og ERC’er 

Sak 2017/49. Orienteringssaker 

a. #metoo 

b. ARK 

c. Resultater NFR så langt i desember 

d. Ansettelser 

e. Fakultetets strategiprosess 

f. Instituttsamling i januar 

g. Styremøter 2018 

Sak 2017/50. Eventuelt 
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Sak 2017/42 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste med kommentar om at sak 2017/45 utsettes 

til neste instituttstyremøte 

 

Sak 2017/43 - Godkjenning av referatene fra styremøte 5/2017 og 6/2017 
Vedtak: Instituttstyret godkjente referat fra styremøte 5/2017. Referat fra styremøte 6/2017 blir 

sendt til godkjenning sammen med referat fra styremøtet 7/2017.  

Sak 2017/44 – Funksjons- og stillingsplan for teknisk-administrative stillinger 

Vedtak: Stillingsplanen ble gjennomgått med fokus på de stillingene som er høyest prioritert per 

avdeling. Stillingsplan for teknisk/administrativt ansatte vil bli diskutert grundig i ledermøter og 

andre relevante fora på instituttet utover 2018.  Instituttstyret hadde en god diskusjon rundt emnet 

og tok funksjons- og stillingsplanen til orientering 

 

Sak 2017/47 – Forslag til opprettelse av tverrfaglig senter - NJORD 

Vedtak: Seksjonsleder Bjørn Jamtveit presenterte det nye senteret. Instituttstyret tok informasjonen 

om opprettelse av det tverrfaglige senteret Njord til orientering.  

 

Sak 2017/48 – Rapporter for fremragende sentre og ERC’er  

Vedtak: Instituttstyret tok informasjonen om sentere og ERC’er til orientering 

 

Sak 2017/49 – Orienteringssaker  

a. #metoo – Instituttleder orienterte om UiOs arbeid med denne saken 
b. ARK – instituttleder orienterte om at vi har fått tilbake resultatene fra ARK-undersøkelsen og 

at det totalt sett for instituttet er en markert framgang på nesten alle måleparametere i 
undersøkelsen. Instituttet hadde allmøte med gjennomgang av resultatene 1. desember, og 
det vil jobbes videre med resultatene utover våren. 

c. Resultater NFR så langt i desember. Før styremøtet hadde Instituttet fått ett forskerprosjekt 
på FRIPRO, to prosjekter på Yngre Fremragende Forskere. Fram til i dag (22.12) vet vi også at 
vi har fått ett prosjekt på KLIMAFORSK, to på CLIMIT og ligger an til å få ett TOPPFORSK-
prosjekt. 

d. Ansettelser – Instituttleder orienterte om hvor langt vi har kommet i de 
ansettelsesprosessene som går nå. I prosessen med anrettelse av førsteamanuensis i 
Geofysikk og planetologi hadde det ved fristen kommet inn 7 søknader hvorav en kvinne. Det 
jobbes nå med å lage en vitenskapelig komite for stillingen. 

e. Fakultetets strategiprosess – Instituttleder orienterte om prosessen for Fakultetets 
strategiarbeid. Strategien vil bli en av to hovedsaker på instituttsamlingen i januar og vil også 
komme tilbake til styret på nyåret. 
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f. Instituttsamling i januar – Instituttleder informerte om hovedinnholdet som vil være 
fakultetets strategi og vår egen undervisning. 

g. Styremøter 2018 – vi sender ut et forslag til datoer etter nyttår. 

Vedtak: Instituttstyret tok informasjonen til orientering 
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Instituttleder 

 

 

Anne Cathrine Modahl 

Referent 

 

 


