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Referat Instituttstyremøte 3/2020 
Fredag 12 juni 2020 klokken 0900 – 1200 

Sted: Zoom 

Deltakere:  Representerer  

Brit Lisa Skjelkvåle          x Instituttleder  

    

Arvid Nøttvedt x Ekstern representant (til og med sak 2020/25)  

    

Jens Jahren        x Vitenskapelig ansatt  

Lena Merete Tallaksen    x Vitenskapelig ansatt  

Trond Helge Torsvik        x Vitenskapelig ansatt  

Elisabeth Alve  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Andreas Max Kääb       Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        

  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Mika Lanzky x Midl. vitenskapelig ansatt  

Andreas Alexander  Midl. vitenskapelig ansatt  

Inger Helene H. Karset  Midl. vitenskapelig ansatt   

Michael Heeremans              Teknisk/administrativ ansatt x 

Thor Axel Thorsen x Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Gunn Kristin Tjoflot  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Kristoffer Sundsmoen x Student  

Torjus Haakens x Student  

Ragnhild Møgedal  Student, vararepresentant  

Guro Lilledal Andersen  Student, vararepresentant (unntatt sak 2020/7)  

    

Anne Cathrine Modahl x Referent  

Helge Hellevang       Instituttverneombud  

    

*de som er merket med gult er 

valgte representanter 
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Referat fra instituttstyremøte 3/2020 

Tid: 12. juni klokken 0900 – 1200.  

Sted: Møtet ble avholdt på Zoom 

 

Agenda styremøtet 

 

Sak 2020/21. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2020/22. Godkjenning av referat styremøte 2/2020 

Sak 2020/23. Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2020 

Sak 2020/24. Orienteringssak: Økonomi på Institutt for geofag i et langtidsperspektiv 

Sak 2020/25. Vedtakssak: Innstilling førsteamanuensisstilling i meteorologi (unntatt offentlighet) 

Sak 2020/26. Diskusjonssak: Status for strategiprosessen og veien videre 

Sak 2020/27. Orienteringssaker 

a. Nytt fra utdanningsleder  

b. Romsituasjonen  

c. Informasjon fra instituttleder 

i. Goldschmidt I 

ii. AVIT 

iii. INFRA 

iv. Søknader til NFR våren 2020 

d. Nyansatte  

 

Eventuelt 
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Sak 2020/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste 

 

Sak 2020/22 Godkjenning av referat fra styremøte 2/2020 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet 

 

Sak 2020/23 Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2020 

 

Vedtak: Instituttstyret tok orienteringen til etterretning men ba om at innkallingen 

som legges på nett inkluderer oversikt over tallmaterialet i tertialregnskapet.  

 

Sak 2020/24 Orienteringssak: Økonomi på Institutt for geofag i et langtidsperspektiv 

  

Vedtak: Instituttstyret ønsker en overordnet oversikt over instituttets 

laboratorieaktivitet til neste styremøte. Styret tok ellers orienteringen til 

etterretning.  

 

Sak 2020/25 Vedtakssak: Innstilling førsteamanuensisstilling i meteorologi (unntatt offentlighet) 

 

   

Sak 2020/26 Diskusjonssak: Status for strategiprosessen og veien videre 

 

Vedtak: Det avholdes allmøte på Zoom 17. juni 2020 for å diskutere 

strategiprosessen. I diskusjonen til denne saken ble det påpekt at allmøtet 17. juni 

bør holdes på engelsk slik at alle ansatte blir inkludert. Før sommeren holdes 

diskusjonen på et overordnet nivå. I høstsemesteret vil diskusjonen dreie seg mer 

konkret og forskning og utdanning.  

 

Sak 2020/27 Orienteringssaker 

Undervisningssituasjonen ble redegjort for. Covid-19 har medført inngripende 

endringer i instituttets utdanning i vårsemesteret. Det er vanskelig å planlegge 

langsiktig rundt fremtidig undervisning i disse korona-tider. Geofag har omstilt seg 

raskt og har gått over til digital undervisning, eksamen og disputaser.  

Romsituasjonen på Instituttet vil bedre seg når de pågående prosessen med flytting 

av MetOs-seksjonen til Kristine Bonnevies hus samt oppgradering av biblioteksarealet 

er ferdig.  Innflytting i KBH skjer før sommeren. Vi forventer at biblioteksarealet 

ferdigstilles innen utgangen av 2020.  

Goldscmidt- 1. Norges forskningsråd har bevilget Nasjonale infrastrukturmidler 

tilsvarende 20,5 millioner til Institutt for geofag og NGU. Vi får midler til ny TIMS. 

Goldscmidt 2-søknaden sendes til høsten. I denne søknaden søker vi om midler til ny 

SEM og ny mikrosonde.  
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Avansert vitenskapelig utstyr (AVIT) har søknadsfrist i august.  

INFRA-søknader. Goldschmidt 2 er nevnt over. I tillegg søker vi om Emerald som er 

infrastruktur som skal støtte feltobservasjoner 

Geofag sendte 26 søknader til NFR i mai. Ti av disse var Yngre fremragende forsker-

søknader.  

  Vedtak: Instituttstyret tok sakene til orientering 

 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

instituttleder 

Anne Cathrine Modahl 

referent 

 


