
REFERAT FRA STYREMØTE 1. JUNI 2006  

Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Øystein Gilje (vara Christian Brandmo), Ulf Grefsgård, 

Anna J. Hansson, Kjell Hoem, Thor Arnfinn Kleven, Monica Rudberg, 

DAGSORDEN 

GODKJENNING AV SAKSLISTE  

Ble godkjent  

GODKJENNING AV REFERAT 

Referat fra styremøte 2. mars ble godkjent.  

Åpent møte 

SAK 15/06 FULLMAKTSAKER  

A:/ På fullmakt har instituttleder innvilget vedlagte søknad fra førsteamanuensis Berit 

Karseth om å inneha en bistilling på Høgskolen i Agder for en periode på tre år. Søknaden er 

innvilget under forutsetning av at bistillingen ikke overskrider 20% av årsverket av 

hovedstilling og at den ikke er til hinder for utførselen av arbeidsoppgaver ved PFI.  

B:// På fullmakt har instituttleder innvilget vedlagte søknad fra professor Tone Kvernbekk 

om å inneha en bistilling på Forsvarets Stabsskole for en periode på tre år. Søknaden er 

innvilget under forutsetning av at bistillingen ikke overskrider 20% av årsverket av 

hovedstilling og at den ikke er til hinder for utførselen av arbeidsoppgaver ved PFI.  

SAK 16/06 ORIENTERINGSSAKER  

A:// Rapport fra forskningstermin fra førsteamanuensis Berit Karseth.  

B:// Orientering om spor I og spor II søknader til fakultetet.  

SAK 17/06 BRUK AV EMERITIKONTOR  

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt  

Vedtak: Emeritiene vil disponere tre kontorplasser på instituttet. Disse plassene er 

forbeholdt de emeritiene som har kortest ansiennitet som emeri. Emeritiene kan etter eget 

ønske dele kontorplassen med en emerius som har lenger ansiennitet under forutsetning av at 

de selv administrerer delingen. Tidligere vedtak om godtgjøring for kontorplass på 45 timer 

hvert semester opprettholdes.  

SAK 18/06 GULSERIEN 

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.  

Vedtak: Gulserien legges ned fra 01.01.07.  



SAK 19/06 STILLINGSBEHOV FOR Å IVARETA FORSKNINGSSTRATEGISKE 

SATSINGER OG STUDIEPROGRAMMER 

Notat fra kontorsjef følger vedlagt  

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til hovedlinjene i det framlagte forslaget.  

SAK 20/06 EVENTUELT 

Ingen saker  

Monica Rudberg 

Instituttleder  

Bente Jansen  

kontorsjef  

Neste styremøte blir 31. august 

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 23. august.  

 


