
 
 

 

Dagorden for møte 4/2018 i styret ved UiO:Norden 

Møtet holdes 29.november 2018 kl. 12:30 til kl. 15:00, møterom 252 PAM. 

Sakspapirer sendes styrets medlemmer senest 22. november 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Sten Ludvigsen, Hallgeir Elstad, Sven Thore Kloster, 

Jorunn Møller, Kristin Heggen, Inger Johanne Sand, Peter Stadius og Joakim Tjøstheim. 

UiO:Norden: Haldor Byrkjeflot, Mari Bergseth-Hasle 

HF-fakultetet: Thorbjørn Nordbø  

Forfall: , Aud Valborg Tønnessen, Julie Sommerlund og Karen Jensen 

Eventuelle merknader (flytting av saker, utdeling av papirer osv.) 

Saker til behandling  

Ordinære saker 

V-SAK 1 

 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og 

undertegne protokollen 

 

Vedtak:  

Styret vedtar at følgende to personer pekes ut til å godkjenne og 

undertegne protokollen for 11.oktober 2018 

        

  

 

Orienteringssaker 

 

O-SAK 1 Siden sist – muntlige orienteringer 

- ReNEW (Haldor) 

- UiOs film om bærekraftsmålene (Mari) 

 

 

Vedtaksaker 

 

V-SAK 2 

 

Tildeling av midler til to forskergrupper for 

perioden 2019-2021 

Saksnotat med evalueringskomiteens rapport. 

Haldor 



 
 

 

Vedlegg: Søknadene, oversikt 

 

Vedtaksforslag: Styret innvilger forskningsmidler til 

Futuring Sustainable Business Models og The Nordic 

Education Model. Styreleder gis fullmakt til å gå i videre 

dialog med prosjektleder og –eier (vertsenehet) vedrørende 

budsjett, egenandeler, oppstart og andre praktiske forhold. 

V-SAK 3 Midtveisvurdering av UiO:Norden 

Saksnotat 

 

Vedtaksforslag: Det oppnevnes en arbeidsgruppe med 2-3 

deltakere fra prosjektene i UiO:Norden-satsingen, 

arbeidsgruppen ledes av faglig leder. Mandatet for vil være å 

utvikle og gjøre rede for noen tema som alt har vært sentrale 

i UiO:Nordens forskning men som vi finner spesielt viktige i 

videreutviklingen og videreføringen av UiO:Norden-

satsingen. 

Haldor 

V-SAK 4 Svar på EIRs rapport «Styring og kontroll i 

tverrfaglige satsinger, UiO:Energi, UiO:Norden, 

UiO:Livsvitenskap» 

Saksnotat med svar, rapporten fra EIR og en kortversjon av 

svar 

 

Vedtaksforslag: Styret slutter seg til svaret slik det er 

presentert i saksnotatet. 

Mari 

V-SAK 5 Utlysning av direktørstilling 

Saksnotat og kunngjøringstekst 

 

Vedtaksforslag: Styret vedtar kunngjøringsteksten for 

åremål for direktør for UiO:Norden (SKO 1111) og gir 

styreleder fullmakt til å oppnevne medlemmer til 

tilsetningskomitéen. 

Mari 

 

Eventuelt 

 

  

   

 



 
 

 
 

 


