
 
 

 

Dagsorden for møte 2/2020 i styret ved UiO:Norden 

Møtet holdes via zoom (møtelink og passord i kalenderinvitasjon) fredag 29. mai kl.11:15. 

Hvis du opplever problemer med pålogging kan du ringe Mari Bergseth-Hasle på 45267706 

 

Sakspapirer sendes styrets medlemmer 21.mai 2020. 

 

Innkalt: Frode Helland (møteleder), Aud V. Tønnessen, Finn-Eirik Johansen, Tore Nilssen, 

Marianne Lien, Sten Ludvigsen, Vibeke Blaker Strand, Kaia Dorothea Mellbye Schultz 

Rønsdal, Markus Christopher Barkenæs og Ida Berntsen. 

UiO:Norden: Tore Rem, Mari Bergseth-Hasle 

HF-fakultetet: Thorbjørn Nordbø  

Forfall: 

 

Eventuelle merknader (flytting av saker, osv.) 

Saker til behandling  

Ordinære saker 

 

V-SAK 1 

 

 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen. 

 

Forslag til vedtak: 

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

undertegne protokollen for 29. mai 2020. 

 

……………………………….. og ……………………………………… 

Orienteringssaker 

 

 

O-SAK 1 

 

 

Hva har skjedd siden sist? Muntlig orientering fra Tore. 

Vedtakssaker 

 

 

V-SAK 2 

 
Utlysning av forskergruppemidler 2021-22 

- Notat 



 
 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar: 

- Å bevilge midler til inntil fem tverrfaglige forskergrupper, med 
en tidsramme på inntil to år slik det fremgår av forslaget til 
utlysningstekst. 

- At direktøren for UiO:Norden gis fullmakt til å utnevne et panel 
bestående av tre fagfeller som skal vurdere søknadene og gi sin 
innstilling til styret innen 26. november 2020. 

 

V-SAK 3 UiO:Norden  og en tverrfaglig HUMSAM-satsing etter 2022 

- Notat med utkast til prosjektorganisering, tidsplan og mandat 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar: 

Styret vedtar: 
• Å oppnevne en arbeidsgruppe ledet av UiO:Nordens styreleder, to 

styremedlemmer, UiO:Nordens direktør og  to fagpersoner med 
erfaring fra strategisk arbeid. 

• At arbeidsgruppen skal arbeide etter mandatet som er beskrevet i 
saksnotatet og levere sin anbefaling til 
styringsgruppen/UiO:Nordens styre innen 15. januar 2021 

• At styrerepresentant ____________________________ og 
________________________ inngår i arbeidsgruppen på vegne av 
styret. 

• At styreleder gis fullmakt til å oppnevne referansegruppen og de 
siste to medlemmene i arbeidsgruppen etter forslag fra dekanene.   

 

  

 

Eventuelt  

 


