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Deltakere: Tilstede representerer Meldt 

forfall 

Brit Lisa Skjelkvåle          x Instituttleder  

Annik M. Myhre       x Institutt nestleder  

Arvid Nøttvedt x Ekstern representant  

    

Jens Jahren        x Vitenskapelig ansatt  

Lena Merete Tallaksen    x Vitenskapelig ansatt  

Trond Helge Torsvik        x Vitenskapelig ansatt (Til og med sak 2019/12)  

Elisabeth Alve  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Andreas Max Kääb       Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        

  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Desiree Treichler x Midl. vitenskapelig ansatt  

  Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

  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  

Alain Fabrice Ndayishimiye  Student x 

Ellen Birgitte Folgerø x Student  

Anna Merete Vårheim  Student, vararepresentant  

Marie Foldøy Solheim  Student, vararepresentant  

    

Anne Cathrine Modahl  Referent  

Helge Hellevang       Instituttverneombud  

      

*de som er merket med lys grønt 

er valgte representanter 
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Instituttstyremøte 2/2019 

26. april 2019 kl. 0900-1130 

Sted: Undergrunnen, rom 016 i Geologibygningen 

 

Faglig presentasjon: Frode Stordal presenterte to prosjekt.  Den ene er EMERALD-prosjektet som 

startet opp i 2019 finansiert av NFRs KLIMAFORSK-program. Det andre er CBA «Centre for 

Biogeochemistry in the Anthropcene» som er en tverrfaglig forskningsgruppe finansiert av Institutt 

for geofag, Kjemisk institutt og Institutt for biovitenskap. 

 

Agenda styremøtet 

 

Sak 2019/9 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2019/10 Godkjenning av referat styremøte 7/2018 

Sak 2019/11 Vurdering av ansettelsesprosess (unntatt offentlighet) 

Sak 2019/12 Begrunnelse for utlysning av førsteamanuensisstillingen innen sedimentologi 

Sak 2019/13 Begrunnelse for utlysning av førsteamanuensisstillingen innen meteorologi 

Sak 2019/14 Oppnevning av tilsettingsutvalg for 2019 

Sak 2019/15 Orienteringssaker 

a. Nyansatte siden forrige styremøte  

b. Statusrapport utdanning  

Sak 2019/16 Eventuelt 
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Sak: 

2019/9 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste 

 

 

2019/10 Godkjenning av referat fra styremøte 1/2019 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet 

 

2019/11 Vurdering av ansettelsesprosess (unntatt offentlighet) 

 

Separate saksdokument sendt instituttstyret 

 
 
2019/12  Begrunnelse for utlysning av førsteamanuensisstillingen innen sedimentologi 
 

I diskusjonen til denne saken kom det fram følgende  

- Instituttstyret ønsket å se en tydeligere ambisjon for fagfeltet sedimentologi i 

årene som kommer. På hvilket område(r) innen dette fagfeltet kan Institutt for 

geofag ta en unik posisjon og hvordan bør en ny stilling innrettes for å bidra til 

dette? Hvor står sedimentologifaget om 5-10 år? Momenter som kom opp var 

fremtiden til olje og gass, det grønne skiftet, ønsker fra våre kommende 

studenter, instituttet må være i forkant av en utvikling vi ser starten på.  

- Instituttstyret ønsket å se noen ideer til samhandling med andre deler (fagfelt) av 

instituttet. Bakgrunnen for dette ønsket er målet om at instituttet skal kunne ha 

mest mulig tverrfaglig samarbeid på tvers av hele instituttet. 

 

Vedtak: Instituttstyret ba om en oppdatert begrunnelse til neste styremøte, der den 

strategiske begrunnelsen for stillingen kommer tydeligere fram. Det er ønskelig med 

et mer overordnet perspektiv som synliggjør hvilken strategisk retning det er ønskelig 

at fagfeltet skal utvikles i. Instituttstyret ber også om forslag til kunngjøringstekst til 

neste styremøte. 

 
 
2019/13  Begrunnelse for utlysning av førsteamanuensisstillingen innen meteorologi 
 

Vedtak: Instituttstyret fant at stillingen var godt begrunnet men uttrykte at 

fagområdene var i overkant bredt definert. Instituttstyret ønsker at fagområdene 

prioriteres i den rekkefølgen de ble presentert i styresaken.  Instituttstyret ba om å få 

seg forelagt forslag til utlysningstekst på neste styremøte. Utlysningen må reflektere 

at dagens egenart og posisjon innen norsk klimaforskning blir styrket samtidig som 

stillingen bidrar inn mot instituttets satsinger.  
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2019/14  Oppnevning av tilsettingsutvalg for 2019 

 

Vedtak:: 

For 2019 består tilsettingsutvalget av:  

- Instituttleder  

- En person fra de faste vitenskapelige (Jens Jahren)  

- En person fra de midlertidig ansatte (Désirée Treichler)  

- En person fra Teknisk/administrativt ansatte (Michel Heeremans)  

- Studentrepresentant – (Ellen Birgitte Folgerø)  

 

2019/15 Orienteringsaker 

Instituttstyret tok sakene til orientering 

 

2019/16 Eventuelt 

Informasjon fra instituttleder: 

 Det jobbes med å finne nye ledere for bachelorprogrammene 

 Høstens tall fra masteropptaket viser at 190 søkere har vårt institutt som 

førsteprioritet, det er gode tall – ca 3 søkere per studieplass. Vi vet imidlertid 

ikke om alle søkeren er kvalifisert for opptak. 

 Vi skal ha et dialogmøte med studentene for å gå gjennom resultatene fra 

Studiebarometeret.  

 Fakultetet har bevilget NOK 300,000 /år til iEarth-prosjektet (Søknad om 

senter for fremragende undervisning) hvis vi får gjennomslag.  

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

instituttleder 

Anne Cathrine Modahl 

referent 


