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Referat fra styremøte STK 03. mai 2016 
 
 
Tilstede: 
Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder 
Astrid Roe fra UV, personlig vara for Erling Sandmo, HF 
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV 
Marianne Bjelland Kartzow fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind (observatør på møtet) 
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN 
Mari Teigen, ekstern representant, daglig leder ved Core – kjernemiljø for likstillingsforskning 
Elisabeth L. Engebretsen, vararepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Cecilie Thun, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK 
Liv Sæther, representant for administrativt ansatte, STK 
Hanna Rut Serigstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Anja Maria Aardal, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet 
Beatrice Halsaa, som observatør på sak 10/16 
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK 
Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)  
 
Meldt forfall: 
Erling Sandmo, fakultetsrepresentant fra HF 
Ulf Mellström, ekstern representant, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet 
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
 
Ikke møtt: 
Rachel Eapen Paul, personlig vara for Ulf Mellström 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 08/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 09/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 11. mars 2016 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
Sak 10/16 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon orientering. Strategi blir meldt inn 
som egen diskusjonssak ved et kommende møte. 

 
Sak 11/16 Nestleder i STKs styre 

STK foreslår representant for MN, professor Solveig Kristensen, som nestleder i 
STKs styre. 
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Vedtak: Styret støttet STKs forslag til nestleder, og ba STK videresende forslaget til 
rektor, for oppnevnelse av representant for MN, professor Solveig Kristensen, til 
nesteleder i styret. 
 

Sak 12/16 Vedtektsendringer 
Det var meldt inn tre forslag til vedtektsendringer: 
1) Forslag til ny prosedyre for valg og oppnevning av studentrepresentant fra STKs 

studenter. 
2) Forslag om bruk av «hen» i stedet for «han/hun»; en språklig endring med 

intensjon om å skape mer inkluderende tekst. 
3) Forslag om å erstatte «begge kjønn» med «flere kjønn», også begrunnet i 

intensjon om å skape mer inkluderende tekst. 
Vedtak: Styret støttet forslag til ny prosedyre for valg og oppnevning av 
studentrepresentant fra STKs studenter, og ba STK videresende forslag til ny 
prosedyre til rektor for endring av STKs vedtekter på dette punktet. Forslag 2 og 3 
ble det vedtatt at STK tar videre med UiOs sentrale organ for likestilling ved UiO, 
koordineringsgruppen for likestilling. 

 
Sak 13/16 Ekstern programevaluering av STKs studieprogrammer 

Vedtak: Styret tok ekstern programevaluering til etterretning og kom med 
anbefalinger for oppfølging. 

 
Sak 14/16 Tertialrapportering 1. tertial 2016 

Vedtak: Styret tok tertialrapport til orientering og vedtok lederkommentar. 
 
Sak 15/16 Orientering fra senterledelsen 

• Tilsettingssak, seniorkonsulent, formidling. 
• Søknader om eksterne midler. 
• Nye ansikter på STK sommeren 2016 

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 
 
 
Sak 16/16 Det ble ikke meldt saker til eventuelt. 
 
   
 


