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Saksliste: 

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 02/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 5. desember 2017 

Vedtak: Referat ble godkjent. 

 

Sak 03/18 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon til orientering. 

 

Sak 04/18 Utlysning av senterlederstilling 2019-2022 

Vedtak: Etter at styret høsten 2017 behandlet spørsmålet om valgt eller tilsatt leder 

når senterleders første åremålsperiode utløper, er senterets situasjon vesentlig 

endret med to vitenskapelige avganger, en nytilsatt professor og en ny 

førsteamanuensis/professor under ansettelse. Styret vedtok derfor å utsette 

utlysning av senterlederstillingen i påvente av nytilsettingen. Når ny vitenskapelig 
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ansatt har takket ja og senterets ansatte har fått diskutert saken på ny tar styret så 

opp spørsmålet om valgt eller ansatt leder til ny behandling.  Avhengig av utfallet 

på diskusjon går senteret enten tilbake til valgt ledelse og stillingen lyses ut som 

fast vitenskapelig stilling, eller senteret viderefører ansatt ledelse og stillingen 

lyses ut som leder i 4 år åremål hvor 50 % av stillingen avses til egen forskning.  

 

Sak 05/18 Utlysning av stilling som postdoktor ved STK 

Vedtak: Styret vedtok utlysning, med endringer foreslått i møtet. 

 

Sak06/18 Utlysning av stilling som kontorsjef ved STK 

Vedtak: UiO er fra KD pålagt et administrativt kutt i 2018, og styret finner det 

hensiktsmessig å se utformingen av kontorsjefstilingen i sammenheng med STK’s 

ledelsesmodell, jmf sak 04/18. Styret vedtok derfor å utsette utlysning av stilling 

som kontorsjef inntil ny senterleder er på plass. Styret ba videre om en 

gjennomgang i inneværende semester av administrative oppgaver ved STK og 

fordeling av disse i dagens administrasjonsmodell. 

 

Sak 07/18 Forenklet innstilling, professor II i samfunnsvitenskapelig 

kjønnsforskning til STK 

Vedtak: Styret vedtok forenklet innstilling og ba STK oversende saken til 

tilsettingsorganet på SV. 

 

Sak 08/18 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 (orienteringssak) 

 Vedtak: Styret tok innsendte virksomhetsrapport til orientering. 

 

Sak 09/18 Årsregnskap 2017 STK (orienteringssak) 

 Vedtak: Styret tok regnskap til orientering. 

 

Sak 10/18 Orientering fra senterledelsen 

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 

 

Sak 11/18 Det ble ikke meld saker til eventuelt 

   

 

 

 

 


