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Tilstede: 

Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder 
Hans Jacob Orning, fakultetsrepresentant fra HF 
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV 
Marianne Bjelland Kartzow fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind 
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Elisabeth Lund Engebretsen, personlig vara for Harriet Bjerrum Nielsen 
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN 
Cecilie Thun, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK 
Liv Sæther, representant for administrativt ansatte, STK 
Mari Teigen, ekstern representant, fra ISF 
Charlie Bilstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Nora Vigen, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet 
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK 

Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)  
 

Meldt forfall: 
Ulf Mellström, ekstern representant, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet 
 
Ikke møtt: 
Rachel Eapen Paul, fra LDO, personlig vara for Ulf Mellström 
 

 

Saksliste: 

Sak 19/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med en bemerkning – godkjenning av 

referat fra forrige styremøte må inkluderes på saksliste (var vedlagt). 

 

Sak 20/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 12. september 2017 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 21/17 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Senterleder orienterte om brev sendt fra Fagrådet til Forskningsrådet, og om en 

kjønnsforskningsinnovasjon, initiert av og ledet fra STK, i regi av Fagrådet i 

kjønnsforskning, finansiert av Norsk Språkråd: Utviklingen av en Termwiki for 

kjønnsforskningen 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon til orientering. 

 

Sak 22/17 Saksgang senterlederstilling 2019-2022 

 

Vedtak: 

http://www.termwiki.sprakradet.no/wiki/Kategori:Kj%C3%B8nnsforskning
http://www.termwiki.sprakradet.no/wiki/Kategori:Kj%C3%B8nnsforskning
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1. Styret avventer resultat av styreleders møte med UiO-ledelsen, deretter 

iverksettes punkt 2, 3 og 4. 

2. En prosess frem mot snarlig utlysning av stilling som senterleder ved STK 

igangsettes. Stillingen lyses ut som fast stilling med ansvar for senterledelse de 

første fire årene i tilsettingen, eller som en 4årig åremålsstilling. 

3. Styret gir styreleder fullmakt til å etablere en søkekomité, som kontakter 

attraktive kandidater til stillingen. Søkekomiteen utarbeider en 

stillingsbeskrivelse hvor det tydelig fremgår hva slags kompetanse som er 

nødvendig for å lede STK. Det ble vektlagt at det er viktig med en person som er 

en faglig kraft. 

4. Arbeidsmiljøtiltak igangsettes. Det hentes inn hjelp fra UiO sentralt for å bidra 

i dette arbeidet. 

 

Sak 23/17 Kommunikasjonsplan STK 

 Vedtak: Styret vedtok kommunikasjonsplan, med noen endringer foreslått i møtet. 

 

Sak 24/17 Langtidsbudsjett STK (2018-2022) 

 Vedtak: Styret vedtok langtidsbudsjett. 

 

Sak 25/17 Årsplan STK 2018-2020 

Vedtak: Styret tar vedtok lederkommentar og årsplan, med noen endringer 

foreslått i møtet. 

 

Sak 26/17 Møtedatoer for styret i 2018 

 STK foreslo følgende datoer for styremøter i 2018: 

 6. februar 

 22. mai 

 18. september 

 4. desember 

 Vedtak: STK-ledelsen kommer med nye forslag til møtedatoer i 2018. 

 

Sak 27/17 Orientering fra senterledelsen 

 Fra undervisningsseksjonen 

 Status tilsettingsprosess, professor/førsteamanuensistilsetting 

 Ekstern finansiering/søknader fra STK våren 2017 

 Reviderte vedtekter, STK 

 Prosess ny professor II fra SV for 2018-2019 

 Postdoktorutlysning 

 Prisen for UiOs beste MA-oppgave med kjønnsperspektiv 

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 
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Sak 28/17 Ingen saker meldt til eventuelt 

   

 


