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Referat fra STK styremøte 18. mai 2021 

Tilstede: 

Professor May-Len Skilbrei, representant fra Det juridiske fakultet 

Professor Marianne Bjelland Kartzow, representant fra Det teologiske fakultet 

Professor Hans Jacob Orning, representant fra Det humanistiske fakultet 

Seniorrådgiver Thomas Walle, representant fra Musea i Sogn og Fjordane 

Seniorrådgiver Knut Oftung, representant fra Likestillings- og diskrimineringsombud  

Professor Tove Pettersen, representant for fast vitenskapelig tilsatte ved STK 

Stipendiat Vilde A. Pettersen, personlig vara for midlertidige vitenskapelige ansatte ved STK 

Seniorrådgiver Helle Pedersen Granum, representant for administrativ stab ved STK  

Iselin Borgen, personlig vara fra programstudentene ved STK 

Harry Ainscough, representant fra Studentparlamentet 

Senterleder Inger Skjelsbæk 

Kontorsjef Andrew Feltham 

 

Frafall: 

Professor Ole Jacob Madsen, representant fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet  

Postdoktor Kristin E. Førde, representant for førebels vitenskapelig tilsatte ved STK 

 

Ikke tilstede: 

Professor Hans-Christian Åsheim, personlig vara fra Det odontologiske fakultet 

Førsteamanuensis Kristin Hegna, personlig vara fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Professor Hilde Bondevik, personlig vara fra Det medisinske fakultet 

Professor Geir Dahl, personlig vara fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Professor Odin Lysaker, personlig vara fra Universitetet i Agder 

Seniorrådgiver Ole Nordfjell, personlig vara fra Reform – ressurssenter for menn 

Førstelektor Sara Orning, personlig vara for fast vitenskapelig tilsatte ved STK 

Seniorrådgiver Liv Sæther, personlig vara for administrativ stab ved STK 

Elise Messel Johansen, representant fra programstudentene ved STK 

Wendy Nicole Sloan, personlig vara fra Studentparlamentet 

 

Tirsdag 18. mai 2021, klokken 14:00-15:30 

Digitalt møte på Zoom  

Saksliste 

7/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste 

8/21 Godkjenning av referat fra styremøte 2. mars 2021 

Styret godkjenner referatene med en liten endring 
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9/21 Orientering fra Senterleder  

Tema: Ny ledergruppe, endringer i stab, Koronasituasjonen, undervisning, og initiativ for 

tverrfaglige sentre ved UiO. 

Styret tar orienteringen til etterretning  

10/21 Ekstra støtte på grunn av Korona til stipendiater og postdoktorer 

Styret tar orienteringen til etterretning med noen bemerkninger:  

- Ønske om transparent behandling av tilleggene til stipendiater og postdoktorer 

- Skepsis til utsettelse av ny-utlysning av neste stipend siden det er viktig å sikre god tilflyt av nye 

rekruteringer 

- Viktig at stipendiater og postdoktorer får hjelp til å justere prosjektene sine. Reorientering er en 

naturlig del av forskerrollen. Det kan være smart å peke på veilederne direkte i denne prosessen. 

- Undersøke hvilke muligheter som finnes for å forbedre situasjonen til postdoktorer som når 

maksgrensen for forlengelser 

- Styret ønsker oppdatering på neste møte og forventer at STK følger opp sakene og utviklingen 

11/21 Oppfølging om undervisningssituasjonen ved STK 

Styret tar orienteringen til etterretning, og peker på å engasjere studentene mer i starten samt å 

bruke dem som assistenter som ting STK med fordel kan vurdere å utforske 

12/21 Godkjenning av Økonomirapport og Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 

Styret godkjenner Økonomirapport og Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 

13/21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

 


