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 Referat fra møte i instituttstyret  
torsdag 12.mars 2009 

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Thomas Plagemann, Eivind Axelsen, Tone 
Bratteteig, Anne-Marie Ytrehus, Kjetil Ree, Alexander Aas, Nina Modahl 
Undervisningsleder Dag Langmyr møtte under pkt 09/06 
Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl (pkt 09/02 og 09/03),  Line Valbø (pkt. 
09/06 og ut møtet), Narve Trædal (referent) 
 
Sakliste: 
 
09/01: Konstituering  

• De nye medlemmene presenterte seg 
• Morten Dæhlen orienterte om instituttet  
• Alle erklærte seg habile 

 
09/02: Budsjett for 2009 
Sakspapir: 

• Framleggsnotat 
• Notat om prosessen med å omgjøre stipendiatstillinger til post doktor-stillinger 

 
Vedtak: 
Styret vedtar forslaget til budsjett for 2009 
 
09/03: Langtidsbudsjett for perioden 2009-2013 
Sakspapir: 

• Framleggsnotat 
 
Vedtak: 
Styret tar  forslaget til langtidsbudsjett for perioden 2009-2013 til etterretning 
 
09/04: Konsekevenser av rettskrav på ½ stilling som universitetslektor ved Nano-
gruppen 
Sakspapirer:  

• Framleggsnotat m/vedlegg 
• CV fra Philipp Häfliger 
• Bedømmelseskomiteens innstilling 

 
Vedtak: 
Fakultetet anmodes om å ansette Philipp Häfliger i full stilling som førsteamanuensis 



 
 
09/05: Ressursproblemene ved GI-gruppen – forslag til langsiktig løsning 
Sakspapirer:  

• Forslag fra instituttleder 
• Redegjørelse fra GI-gruppen 
 

For å styrke gruppens forskningsprofil bl.a. fram mot neste søknadsfrist for etablering av 
SFF’er ved UiO, tilføres en ny full professorstilling til GI-gruppen. Det tas sikte på å 
rekruttere en forsker på høyt internasjonalt nivå. Styret ser ikke uten bekymring på de 
siste års tendenser til ukontrollert vekst av gruppens aktiviteter, og ber instituttleder påse 
at det settes av tilstrekkelige ressurser til koordinering og adminstrasjon på de ulike 
prosjektbudsjettene, slik at gruppens vitenskapelig ansatte ikke får sin forsknings- og 
veiledningstid unødig beskåret av slike gjøremål. 
 
09/06: Studiereformen videre framdrift 
Sakspapirer:  

• Forslag fra undervisningsleder 
 

Vedtak: 
Styret uttrykker sin tilfredshet med det betydelige arbeidet som er lagt ned for å komme 
fram til et langt på veg omforent forslag til en ny studiestruktur på bachelornivå. 
Styret gir sin tilslutning til de foreslåtte programmene, og gir instituttleder fullmakt til å 
arbeide videre med de nødvendige justeringer og implementerin, slik at første opptak kan 
skje til høstsemesteret 2010. Styret er innforstått med at det kan bli aktuelt å dele opp 
program I:MOT  i to. Vesentlige endringer ut over dette, ber styret om å få seg forelagt 
på et senere tidspunkt. 
 
09/07: Orienteringssak: Plan for arbeidet med ny strategiplan for Ifi for perioden 
2010-2014 
Sakspapir: 

• Framleggsnotat fra instituttleder 
• Strategiplanen for inneværende periode 

 
Eventuelt 

 
30. March 2009 

 
Morten Dæhlen 

Instituttleder 


