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Protokoll fra Instituttstyret 
Tid: torsdag 14.3.2019, kl. 14.15-16.00  

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus 

Tilstede: Andreas Austeng, Alma Culén, Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Karl Hole Totland, 

Jeanette Kirkerud, Petter Nielsen, Ellen Munthe-Kaas.  

Forfall: Oddvar Hesjedal. 

Fra administrasjonen: Cecilie M. Sundet (referent). Dalibor Bosnjak og Geir Ulvestad var tilstede til 

og med sak 13/19.  

 

Saksliste: 

 

10/19 Godkjenning av innkalling  

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

11/19 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på 

dagens møte 

Vedtak: Alma Culén fratrådte under sak 14/19. 

 

12/19 Protokoll fra styremøte 24. januar 2019  

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

13/19 Regnskapet for 2018 

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
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14/19 Innstilling til brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis ved DESIGN-gruppen 
 

Vedtak:  

1. Styret anmoder fakultetet om å tilsette Suhas Govind Joshi som førsteamanuensis ved Institutt for 
informatikk. 

2. Styret trekker tilbake førsteamanuensisstillingen i design av informasjonssystemer behandlet i 
styremøtet 13.9.2018. Styret ønsker at instituttledelsen ser stillingen i sammenheng med instituttets 
strategi innen digitalisering. Revidert utlysningstekst utformes av instituttleder i samarbeid med 
instituttets strategikomite for digitalisering og fremlegges styret til behandling før utlysning. 

 

 

15/19 To førsteamanuenser i maskinlæring - forslag til utlysningstekst 

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i 

møtet. Styret overlater til instituttleder, i samråd med leder for instituttets strategigruppe for maskinlæring, 

å utforme endelig utlysningstekst samt betenkning. 

 

16/19 Ny stilling som universitetslektor knyttet til programmering i skolen, ved PSE-gruppen 
 
Vedtak: Det lyses ut en fast stilling som universitetslektor innen programmering i skolen og 
informatikkdidaktikk ved PSE-gruppen. 
 
 
17/19  Orienteringer 
 

 Rapport fra arbeidet med organisasjonsstrukturen ved instituttet - statusoppdatering: 
Instituttleder redegjorde kort for status og videre prosess. 
 

 Status strategi og handlingsplan ved instituttet: 
Instituttleder redegjorde kort for status og videre arbeid. 
 

 Status vitenskapelige stillinger ved instituttet: 
Instituttleder gikk igjennom status for de stillingene som er vedtatt utlyst. 
 

 Shortguide til intervjukomiteer: 
Oppdatert shortguide ble presentert kort. 
 

 Treårig vikariat på ROBIN-gruppen: 
ROBIN lyser ut et 3-årig vikariat for å dekke undervisningsbehov ved gruppen i forbindelse med 
frikjøp av personale til RITMO SFF. 
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18/19 Eventuelt 
 
Neste ordinære styremøte er 6. juni kl. 10:15-16:00. Sett av tiden. Vi avslutter tidligere dersom vi blir 

ferdige før tiden.  

 

 

 

Oslo, 15. mars 2019 – Cecilie M. Sundet, referent 


