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Protokoll fra Instituttstyret 
Tid: torsdag 14.6.2018, kl. 14.15-16.00  

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus 

Tilstede: Andreas Austeng, Alma Culen, Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Ellen Munthe-Kaas, 

Petter Nielsen, Zixuan Li og Tor Jan Derek Berstad 

Forfall: Oddvar Hesjedal 

Fra administrasjonen: Geir Ulvestad og Cecilie M. Sundet (referent) 

 

Saksliste: 

13/18 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble godkjent. 

 

14/18 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som 

omhandles på dagens møte 

Ingen inhabilitet ble meldt. 

 

15/18 Protokoll fra møte 22. mars 2018 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

16/18 Økonomi og prognose førstetertial 2018 

Vedtak: Førstetertialrapport og prognose tas til etterretning. 

 

17/18 Ny brofinansiert fast stilling som universitetslektor/førstelektor ved DESIGN-gruppen 

Vedtak: 

 Det lyses ut en brofinansiert stilling som førsteamanuensis innen området til DESIGN-
gruppen. 
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 Instituttleder utarbeider i samarbeid med DESIGN-gruppen forslag til utlysningstekst som 
sendes styret til behandling på sirkulasjon. 
 
 

18/18 To brofinansiserte faste stillinger som førsteamanuensis ved ND-gruppen 
 
Vedtak: Styret slutter seg til de foreliggende forslag til utlysningstekster med de endringer som 
fremkom i møtet. 
 
19/18 Status strategi IFI 
 
Vedtak: Styret tar status for strategiarbeidet til etterretning. 
 

20/18 Orienteringer 

 Stillingsplan for nye faste vitenskapelige stillinger og nye administrative stillinger 
Instituttleder orienterte kort om arbeid med ny stillingsplan for de nærmeste par årene.  

 Studielaben 
Instituttleder orienterte om avvikling av Studielaben i forbindelse med behov for 
nytenkning rundt instituttets satsninger. Arbeidsoppgaver som hører inn under 
Studielaben og som skal videreføres, vil forankres på andre måter på instituttet.  

 Ny avtale med Simula Research Laboratory 
Ny samarbeidsavtale mellom UiO v/Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Simula 
Research Laboratory ble undertegnet 31.5.2018. 
 

 
21/18 Eventuelt 
 
Datoer for høstens ordinære styremøter er 13.9 og 15.11. 
 
 
Neste ordinære styremøte er torsdag 13. september 2018. 

 

 

Oslo, 20. juni 2018 – Cecilie M. Sundet, referent 


