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Referat fra styremøte STK 24.5.18 

 

Til stede: 

Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder 
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN (gikk under sak 15/18) 
Hans Jacob Orning, fakultetsrepresentant fra HF 
Helene Aarseth, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Solveig Laugerud, vara for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK 
Helle Pedersen Granum, representant for administrativt ansatte, STK 
Charlie Bilstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Nora Vigen, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet 
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK 

Mari Teigen, ekstern representant, forsker I ved ISF 

Liv Sæther, fungerende kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)  
 

Meldt forfall: 

Ulf Mellström, ekstern representant, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet 
Rachel Eapen Paul, fra LDO, personlig vara for Ulf Mellström 
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV 
Marianne Bjelland Kartzow fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind 
 
 

 

Saksliste: 

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 12/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 20. februar 2018 og fra 

sirkulasjonssak  

Vedtak: Referat fra styremøtet 20.2 og sirkulasjonssak ble godkjent. 

 

Sak 13/18 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon til orientering. 

 

 

Sak 14/18 Senterlederstilling 2019-2022 

Vedtak: Jamfør forrige styremøte om samme sak (04/18), avventer styret 

utlysning av senterlederstillingen i påvente av nytilsettingen.  Styret diskuterte 
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saken grundig, og et samlet styre mener STK er best tjent med valgt ledelse. Det tas 

sikte på en endelig avgjørelse på et ekstraordinært styremøte 14. juni 2018. 

 

 

 

Sak 15/18 Dagens administrasjonsmodell 

Vedlegg: Notat fra senterledelsen 

Forslag til vedtak: Styret tar saksnotatet til etterretning og anerkjenner behovet for 
en administrasjon ved STK med god arbeidsflyt og kjerneoppgaver tilpasset STKs 
særegenhet. Styret imøteser også at en konkret administrasjonsplan legges fram 
på neste styremøte hvor særlig kontorsjefstillingen detaljeres ut i lys av lederrollen 
styret er i ferd med å utmeisle for neste periode.  
 

 

 

Sak 16/18 Utlysning av 1-2 stipendiatstillinger ved STK 

Vedlegg: Utkast til utlysningstekst. 

Vedtak: Styret vedtok den vedlagte utlysningsteksten. 

 

 

 

Sak 17/18 Post.doc stillingen 

 Orientering om prosess og forslag om å omgjøre ytterligere 1 stipendiatstilling til 

post.doc nå. 

 Vedlegg: Saksframlegg 

 Vedtak: Styret vedtok vedlagte forslag. 

 

 

 

Sak 18/18 Forslag til møtedatoer for høsten 2018 

 Forslag: 26.9 og 11.12. 

 Vedtak: Vi kommer tilbake til dato for det første møtet. 11.12.18 ble vedtatt. 

  

 

Sak 19/18 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018 (orienteringssak) 

 Vedlegg: Lederkommentar og økonomirapport 1. tertial 2018 STK. 

 Vedtak: Styret tar innsendte virksomhetsrapport til orientering. 

 

 

Sak 20/18 Orientering fra senterledelsen 

 Studiekvalitetsrapport 

 Status tilsettingsprosess, professor/førsteamanuensistilsetting  
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 Ekstern finansiering/søknader fra STK våren 2018 

 Vedlegg: Studiekvalitetsrapporten 

Forslag til vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 

 

 

 

 

 

Sak 21/18 Eventuelt 

  Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt 

   

 

 


