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PROTOKOLL 
 

Torsdag 24. januar 2019, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen 

Tilstede: Henrik Schultz, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Abel Mengeste, Camilla Stensrud, 
Åse Ertesvåg, Camilla Brox, Chuong-Dai Bui 
Forfall: Tone Veiteberg 
 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 01-19 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
  Vedtak: Godkjent 
 
Sak 02-19 Signering av protokoll fra forrige styremøte 

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.  
 
Sak 03-19 Årsregnskap 2018, orienteringssak 

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet. Årsregnskapet for instituttet viser et 
årsresultat på kr 1,9 mill i overskudd for basismidler fra Kunnskapsdepartementet 
og eksternfinansiert virksomhet samlet. På basismidlene alene fikk vi et årsresultat 
på 2,1 mill i underskudd, men med en positiv saldo overført fra 2018 så ble det 
akkumulerte resultatet på basismidler kun kr 18.000 i underskudd. Dette er et 
resultat av en bevisst styring i hht budsjett og prognoser. Vi mener å kunne se en 
svak økning i eksternfinansiert virksomhet, noe som er meget gledelig. 

 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
Sak 04-19 Budsjett 2019, orienteringssak 

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet. Ledelsens oppfatning er at dette er et 
konservativt, men realistisk budsjett og prognose. Instituttet har fått en økning i 
basisrammen med 2 mill pr år for bl.a. å kunne innføre såkalte bridge-stillinger 
(nyansettelse før stillingsinnehaver går av med pensjon).  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 05-19 Årsplan 2019, vedtakssak 
Årsplanen ble gjennomgått i møtet. Det var enighet om et par endringer i 
dokumentet. 

 Vedtak: Årsplanen vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 
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Sak 06-19 Referat- og orienteringssaker 

- Stillinger, plan for tilsetting 
o Instituttet har tre vitenskapelige stillinger som blir ledig i løpet av 

nærmeste fremtid til noen år. Den ene blir ledig fra høsten-19 og det er 
et ønske om å ansette i såkalte bridgestillinger for de to øvrige. Styret vil 
få forslag til betenkning/utlysningstekst til behandling i løpet av 
våren/sommeren. 

o Kommunikasjonsstilling; det foreslås å innhente tilbakemelding om 
hvilke forventninger som ligger til en slik stilling fra instituttet. Styret vil 
få forslag til stillingsbeskrivelse til behandling i løpet av 
våren/sommeren. 

- Livsvitenskapsbygget, status. Det etterlyses informasjon om arealer til 
studentforeninger i LV:bygget. 

- Olav Thon-prisen og tildeling; Hege Christensen fikk pris for fremragende 
undervisning, inkl kr 500.000, og Rigmor Solberg og Harald T. Johansen fikk 
prosjektmidler, andel 5 mill. 

- Nordisk POP, status. Nettside: 
https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/nettverk/nordic-pop/index.html  

- MN strategi, lansering 4. februar Sofus Lies auditorium kl 15.00. 

 
Sak 07-19 Eventuelt 
 
 
e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef 


