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Referat 

Sak 1/17: Innkalling til møtet og referat fra 24. nov. 2016. 

 Godkjent 

 

Sak 2/17: Endringer i ledelsen ved ITA 

 Per B. Lilje orienterte. Ledelsen består av 

Per B. Lilje, Instituttleder 

Luc Rouppe van der Voort 

Hans Kristian Eriksen , seksjonsleder for Kosmologi og ekstragalaktisk fysikk 

Mats Carlsson, seksjonsleder for Sol- og stjernefysikk 

Kristine Aa. S. Knudsen, kontorsjef, Tekniskadministrativ gruppe 

 

Sak 3/17: Nytt SFF RoCS ved ITA 

 Lilje orienterte o at ITA har fått et SFF som vil ha oppstart 1. nov. 2017 

Det vil bli noen endringer på ITA som følge av dette store prosjektet.  

Det er forventet at SFF vil medføre en utvidelse av Sol- og stjernefysikk 

gruppen 

 

Sak 4/17: Ombygginger:   

Lilje og Knudsen orienterte. 

 Lokaler til SFF:  

o SFF’et vil ha behov for flere arbeidsplasser enn gruppen har i dag. De 

vil ha sine lokaler i 2 etasje og kjelleren. Det vil bli nye rom i kjelleren 

i de gamle bibliotekslokalene; møterom, kjøkken og 

undervisningsrom primært for SFF’et.  

http://www.mn.uio.no/astro/personer/vit/viggoh/index.html
http://www.mn.uio.no/astro/personer/adm/kristikn/index.html
http://www.mn.uio.no/astro/personer/adm/aevans/index.html
http://www.mn.uio.no/?vrtx=person-view&uid=pederfo
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o Det vil medføre at flere mennesker skal inn på samme plassen som 

instituttet har i dag og noe rokering av plasser.  

 Nytt serverrom:  

o Arbeidet med nytt serverrom går fremover. Nytt serverrom er 

forventet at vil bli gravd ned i bakken under haven bak Svein 

Rosselands hus.  

o Forventet at nytt serverrom kan begynne å flytte inn i slutten av 2018.  

 

Sak 5/17: ARK-undersøkelse høsten 2017 

 Knudsen orienterte om at det skal være en ny ARK-undersøkelse til høsten. 

Arbeidet med denne er allerede startet opp.  

 

Sak 6/17: Vernerunde høsten 2017 

 Knudsen orienterte om at det blir både fysisk og elektronisk vernerunde til 

høsten.  

 

Sak 7/17: Hjertestarter 

  Førstehjelpskurs 

 Knudsen orienterte 

o Det vil bli arrangert 3 t førstehjelpskurs i august/september.  

o I forbindelse med at det kjøpes inn hjertestarter bør ledelsen og 

etasjeansvarlig/student representant gå på kurs.  

o Det vil til høsten arrangeres stressmesteringskurs for phd og for 

postdok på ITA. De to gruppene vil bli tilbud separate kurs. 

 

Sak 8/17: Eventuelt 

 

 


