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Referat: Instituttstyremøte nr 4/2015             
Dato: 

6.11.15 
Tid: 

9:00 – 12:45 
Sted: 

Rom U16, Geologibygningen 

Deltakere: Tilstede representerer Meldt 
forfall 

Brit Lisa Skjelkvåle          x Instituttleder  

Annik M. Myhre        Institutt nestleder x 

Gro Gunleiksrud Haatvedt x Ekstern representant  

    

Jón Egill Kristjánsson x Vitenskapelig ansatt  

Lena Merete Tallaksen    x Vitenskapelig ansatt  
Carmen Gaina         Vitenskapelig ansatt x 
Jens Jahren        x Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  
Jon Ove Methlie Hagen        Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        
Valerie Maupin  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  
    

Kari Alterskjær Y Midl. vitenskapelig ansatt  
Kjersti Gisnås              Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Kjetil Schanke Aas    Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  
    

Michael Heeremans             x Teknisk/administrativ ansatt  
Thor Thorsen  Teknisk/administrativ ansatt, 1. vararepresentant  
Gunn Kristin Tjoflot  Teknisk/administrativ ansatt, 2. vararepresentant  

    
Eivind Straume x Student  
Bjørn Magnus Narum  Student  
Robin Orre Svennungsen  Student, vararepresentant  
  Student, vararepresentant  

    
Åsgeir  Seland x Referent  

    

Anne Cathrine Modahl x Administrativ leder   

Torhild Guttorm            Økonomileder  

    

Helge Hellevang       Instituttverneombud  

      
*de som er merket med lys grønt 
er valgte representanter 

 Y kom til sak 2015/30.  

 

Alle seksjonslederene deltok i behandling av saken 2015/30  Strategi og stillingsplan for 

perioden 2016-2021.    Gunn Kristin Tjoflot var tilstede under samme sak som referent. 
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Sak 2015/27 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:   Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste 

 

Sak 2015/28- Godkjenning av referat fra styremøte 2015/3  

Det forelå forslag om å utvide referatet med en ekstra linje i diskusjonen under sak 2015/23 

«Under diskusjonen til denne saken ble instituttleder oppfordret til å se på teksten knyttet til 

undervisning i utlysningen i samråd med seksjonsleder slik at denne bedre reflekterer 

spesifikke behov ved seksjonen og instituttet.» 

Vedtak:   Instituttstyret godkjenner referatet med de foreslåtte endringene. 

 

Sak 2015/29  - Rammetildeling for Institutt for geofag 2016 

Institutt for geofags rammetildeling for 2016 er på 80,439 millioner. Dette er en oppgang på 

2,9 % fra 2015. Bevilgning til CEED på 2 millioner og til PGP på 2,751 millioner 

opprettholdes.  Det varslede kuttet på 1 % er tatt på fakultetsnivå og har derfor ikke påvirket 

vår rammebevilgning. 

Vedtak:  Instituttstyret tar den framlagte informasjonen om foreløpig rammetildeling for 

2016 til  orientering. 

 

Sak 2015/30 Strategidiskusjon om stillingsplan for instituttet  

Styret er invitert til å starte en diskusjon på et overordnet nivå for å legge forslag til føringer 

på hva instituttet bør tenke på når vi nå skal lage en tentativ stillingsplan for den neste 5-6 

årene. 

 

Vedtak:   Det skrives et referat fra dagens diskusjon i et eget dokument som ligger ved 

referatet fra dette møtet og saken følges opp i neste møte. 

 

Sak 2015/31  - Orienteringssaker 

Instituttleder orienterte om  

- framdriften på InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen 

(eget styreframlegg i innkallingen),  

- framdrift på ansettelser som er i prosess 

o Professorat i tektonofysikk – sakkyndig komité har gitt en innstilling. Fire 

søkere, hvorav tre kvinner. Kun en søker ble innstilt (en mann). Det 

planlegges nå for prøveforelesning og intervju. 

o Førsteamanuensisstilling i lavtemperatur geokjemi ble lagt ut 29.10 

- og litt nytt fra instituttet 

o Tre CEED forskere har fått priser i EGU. Professor Trond Torsvik ble tildelt 

Arthur Holmes medaljen 2016, Postdoc Grace Sheppard ble tildelt pris for 
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«outstanding young scientist», PhD-kandidat Hans Jørgen Kjøll ble tildelt 

Outstanding Student Poster Award  

o CEED ved Stephanie Werner har fått tilslag på ny forskerskole (som en av 

totalt 7 nye forskerskoler) – The Norwegian Research School for Dynamics 

and Evolution of Earth and Planets (DEEP)  

o Ansatte ved instituttet er sentrale medlemmer i to SFF-søknader,  

 BioGeoChem – ledet fra Biovitenskap (Våre folk er Lena Tallaksen, 

Frode Stordal, Helge Hellevang, Jon Egill Kristjansson) 

 CAWS – Center of Atmospheric Water Studies – ledet fra NILU og i 

samarbeid med CICERO og Metno (vår person inn i dette er Kirstin 

Krüger) 

o Vi er også med på en ny stor FME på CO2-lagring, ledet fra SINTEF, der Alvar 

Braathen er hovedansvarlig fra instituttet     

          

   

Vedtak:    Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering 

 

Sak 2015/32 - Eventuelt 

a. Teknisk-administrativ gruppe har holdt suppleringsvalg på vararepresentanter til 

instituttstyret.  Nye vararepresentanter ble: 

1. Thor A. Thorsen  2. Gunn Kristin Tjoflot 

b. Repr. for midlertidig ansatte ba om en avklaring av valgperioden for denne gruppen. 

 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

Instituttleder     Åsgeir Seland   

       Referent 


