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Protokoll fra styremøte for UiO:Norden 7. Desember 2015  

Kl.13:15-15:15, PAM møterom 252 (2. etasje i P. A. Munchs hus) 

Tilstede: Berit Karseth (UV), Aud V. Tønnessen (TF), Fanny Duckert (SV), Inger Johanne 

Sand (JUR), Kristin Heggen (MED), Karen Jensen (Fast vitenskapelig ansattes 

representant), Vebjørn Horsfjord (Midlertidige vitenskapelig ansattes representant) 

og Julie Sommerlund (ekstern representant).  

Haldor Byrkjeflot (faglig leder, observatør) og Mari Bergseth-Hasle (administrativ 

leder, referent). 

Forfall: Arne Bugge Amundsen (HF, styreleder), Heidi A. Bang (studentrepresentant) 

 

Da styreleder, Arne Bugge Amundsen var syk, konstituerte styret Berit Karseth som møteleder. 

Avgjørelsen var enstemmig. 

6/2015 Kort presentasjon av eksternt styremedlem, Julie Sommerlund: 

Julie Sommerlund, styrets eksterne medlem, presenterte seg. 

7/2015 Protokoll fra møtet 9. oktober (orienteringssak) 

Protokoll fra møtet 9. oktober ble godkjent mot at protokollen påføres hvem som var 

tilstede i møtet. Styret besluttet at protokoll fra møtet 7. desember godkjennes ved at 

den fremlegges for alle styremedlemmene per e-post, og man gir sitt tilsagn og/eller 

innsigelser. Når alle medlemmer har godkjent protokollen, legges den på satsingens 

nettsider. 

8/2015 Evaluering av utlysning av forskergruppemidler 2015 (diskusjonssak) 

Etter styrets drøftinger noterer UiO:Norden seg følgende: 

 Styret ønsker en ny gjennomgang av hvordan forskningen knyttet til 

UiO:Norden skal finansieres, særlig medfinansieringsprinsippet og 

retningslinjene knyttet til friske midler. 
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 Utlysningene av forskningsmidler, samt søknadsspråk bør være engelsk. 

 Styret ønsker at samtidsperspektivet og koblingen mot «det nordiske» gjøres 

mer eksplisitt i utlysning og prosjektbeskrivelser. 

 Vurderingspanelet for forskergruppesøknader bør ikke være mindre enn hva 

det var i første runde, og man ønsker at man ser på mulighetene for 

vurderingspaneler med like de Forskningsrådet benytter i sine prosesser. 

UiO:Norden tar med seg innspillene i sitt videre arbeid. Det legges frem en egen sak 

om finansieringsprinsippene på neste styremøte. 

9/2015 Budsjett for 2016 (vedtakssak) 

Styret ga sin tilslutning til budsjettet og ga styreleder fullmakt til å foreta 

omdisponeringer ved behov. 

10/2015 En fjerde forskergruppe (vedtakssak) 

Styret ga ikke sitt tilsagn til en fjerde forskergruppe. Vedtaket var enstemmig. 

11/2015 Utlysninger 2016 (vedtakssak) 

Behandlingen av saken ble delt i to: 1) Workshopmidler og 2) 

Forskningsgruppemidler, del 2 ble bestemt utsatt til neste styremøte. 

 Styret sluttet seg til anbefalingen om utlysning av workshopmidler på inntil 20 000,- 

NOK for 2016, med de krav og retningslinjer som er skissert i notatet med følgende 

endringer: 

 Punktet «Grupper/prosjekter som har mottatt tilsvarende midler fra 

UiO:Norden tidligere, kan ikke søke på nytt» endres til «Grupper/prosjekter 

som ikke har mottatt tilsvarende midler fra UiO:Norden tidligere, vil bli 

prioritert». 

 Setningen «Midlertidig vitenskapelig ansatte kan delta, men utgiftene til disse 

må dekkes av enhetene selv» strykes. 

 

12/2015 Aktiviteter i 2016 (orienteringssak) 

Faglig leder, Haldor Byrkjeflot, orienterte om UiO:Nordens planlagte aktiviteter for 

2016. 

13/2015 Nettsider og kommunikasjon (orienteringssak) 
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Administrativ leder, Mari Bergseth-Hasle, orienterte om nettsider og videre planer 

for satsingens kommunikasjonsarbeid. 

14/2015 Nye styremedlemmer 2016 (orienteringssak) 

Fanny Duckert trer ut av styret ved årsskiftet. Fra og med neste styremøte vil SV-

fakultetet være representert ved påtroppende prodekan for forskning og professor i 

psykologi, Timothy John Brennen. 

15/2015 Styremøter i 2016 (diskusjonssak) 

Styret møtes igjen til styremøte i forbindelse med oppstartseminaret for UiO:Norden 

i februar. Medlemmene innkalles elektronisk. 

 

 

 


