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Referat fra styremøte STK 20. mai 2015  
 
 
Tilstede: 
Halvard Vike, fakultetsrepresentant fra SV, UiO og styreleder 
Nils Axel Nissen, fakultetsrepresentant fra HF, UiO 
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN, UiO 
Anne Kveim Lie, fakultetsrepresentant fra Medfak, UiO 
Beatrice Halsaa, 2. vara for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Reinert Skumsnes, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK  
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK  
Hanna Rut, vara for studentene ved KFL-programmene 
Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, NIKK og nestleder i STKs styre 
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK 
Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)  
 
Meldt forfall:  
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Øystein Gullvåg Holter, vara for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Cathrine Berge, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO 
Taran Knutstad, vara for UiO ekstern styrerepresentant fra LDO 
 
Forfall: 
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet 
 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med endring som fremkom i møtet. 
 
Sak 13/15 Godkjenning av referat fra styremøtet 11. februar 2015, inkludert referat 

fra tre sirkulasjonssaker (STKs årlige kvalitetsrapport for utdanning, 
utlysningstekst til postdoktorstilling (FRONT) og oppnevning av 
sorteringskomité for førsteamanuensisstilling STK) 
Vedtak: Referatene ble godkjent. 
 

Sak 14/15 Lederens kvarter (ny sak) 
Vedtak: Styret tok senterlederens orienteringen til informasjon. 
 

 



  2 

	

Sak 16/15 Regnskap første tertial 2015 med lederkommentar 
Vedtak: Styret vedtok regnskap og lederkommentar med de endringer som 
fremkom i møtet. 

 
Sak 17/15 Orientering fra senterledelsen 

• Undervisningslederen orienterer. 
• Prosess nytt styre ved STK fra og med 2016. 
• FRONT-prosjektet, MNs Balanseprosjekt hvor STK er samarbeidspartner. 
• Status tilsettingsprosess førsteamanuensis ved STK (ref.nr. 2014/9292). 
• Professor Nancy Frasers opphold ved STK. 
• STKs seminarprogram. 
• Søknader om eksterne midler fra STK. 
• Nye ansikter våren 2015. 

 
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 

  
   
Sak 18/15 Eventuelt 

Det ble meldt inn en sak til eventuelt: Er det hensiktsmessig/mindre hensiktsmessig 
å ta saker på sirkulasjon. Foreløpig konklusjon var at det er hensiktsmessig for den 
typen saker vi til nå har tatt på sirkulasjon, det frigjør tid til å bruke styremøtene til 
tyngre saker og mer prinsipielle diskusjoner, inkludert diskusjoner om strategi og 
forskningspolitikk.       

 
 
 
 


