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Referat fra styremøte STK 6. desember 2016 
 
Tilstede: 
Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder 
Erling Sandmo, fakultetsrepresentant fra HF 
Marianne Bjelland Kartzow fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind 
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN 
Mari Teigen, ekstern representant, fra ISF 
Cecilie Thun, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK 
Liv Sæther, representant for administrativt ansatte, STK 
Anja Lovise Skogen, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Anja Maria Aardal, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet 
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK 
Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)  
 
Meldt forfall: 
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV 
Ulf Mellström, ekstern representant, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet 
Rachel Eapen Paul, fra LDO, personlig vara for Ulf Mellström 
 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 27/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 28/16 Godkjenning av referater fra styremøtet 20. september og fra 

sirkulasjonssak fra 9. november 2016 
Vedtak: Referatene ble godkjent. 

 
Sak 29/16 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon til orientering. 
 
Sak 30/16 Utlysning av to stipendiatstillinger 

Det ble på møtet spilt inn forslag om å gjøre en av stipendiatstillingene om til en 
postdoktorstilling. Begrunnelsen var å skape bedre karrieremuligheter for 
stipendiater innen kjønnsforskning, samt å styrke STKs forskningskapasitet og 
kapasitet til å innhente ekstern finansiering. Forslaget ble drøftet inngående men 
siden STK likevel planlegger en postdoktorutlysning på nyåret (når neste 
stipendiathjemmel nærmer seg ledig og stilling må lyses ut) var det enighet i styret 
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om å beholde det opprinnelige forslaget om å lyse ut to stipendiatstillinger i denne 
omgang.  
Vedtak: Styret vedtok utlysningstekst med endringer foreslått i møtet. 
 

Sak 31/16 Prosess nye styremedlemmer (informasjonssak) 
Vedtak: Styret tok informasjon til orientering. 

 
Sak 32/16 Årsplan STK 2017-2019 og langtidsbudsjett 2017-2021 

Vedtak: Styret vedtok årsplan, langtidsbudsjett og lederkommentar med 
endringer foreslått i møtet: Vesentligste endring gjaldt planlagt utlysning av fast 
vitenskapelig stilling. Opprinnelig formulering «professor eller førsteamanuensis» 
ble foreslått endret til «førsteamanuensis/professor» og at man i utlysningen og 
vurderingen skal vektlegge siste 5 års produksjon, slik at det skal være mulig å 
prioritere unge og lovende, om det er faglig begrunnet». 
 

Sak 33/16 Møtedatoer 2017  
Vedtak: Styret vedtok disse datoer for styremøter i 2017: 

• 7. februar 
• 9. mai 
• 12. september 
• 5. desember. 

 
Sak 34/16 Orientering fra senterledelsen 

• STKs nyttårsfest 2017: 12. januar 2017, i Nemkokantina. Velkommen! 
• STKs planer for arrangement 8. mars 2017. 
• STK-konferanser vår/sommer 2017: Kjønnsforskning NÅ (7. – 9. juni 17) og 

Age, Agency, Abmbiguity – gender and generation in times of change (27. -
30. aug 17) 

• STK-disputas: Stefanie Schön disputerer 16. desember 2017. 
• Søknader om eksterne midler. 
• Nye ansikter på STK høsten 2016. 

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 
 
Eventuelt: Det ble meldt to saker til eventuelt: 
 
Sak 35/16 Studentrepresentant fratrer før valgperioden er over 

Representanten for UiO-studentene fra Studentparlamentet, Anja Marie Aardal, 
informerte om at hun ikke kan stille resten av valgperioden (studenter velges for ett 
år av gangen, høst+vår og Aardal blir utvekslingsstudent våren 2017). Styret må 
undersøke om det behøves nyvalg av studentrepresentant. 
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Vedtak: Styret undersøker om vara kan stille resten av valgperioden, og ber 
Studentparlamentet fremskynde nytt valg av studentrepresentant og vara til STKs 
styre, om det viser seg at vara ikke kan stille. 
 

Sak 36/16 Veiledning av STKs doktorgradskandidater 
UiOs doktorgradsprogram har et felles reglement, som fakultetene utfyller med egne 
regler. Enkelte fakultet har valgt å kreve at hovedveileder skal være ansatt ved 
fakultetet, for på denne måten å sikre at kandidater ved eksterne samarbeidende 
institusjoner får god nok veiledning og faktisk kvalifiserer til doktorgrad. I denne 
sammenheng anser styret at det er urimelig at STK behandles som en ekstern 
samarbeidspartner, og mener STK bør få mulighet til å ha hovedveiledning for egne 
kandidater - som tas opp ved doktorgradsprogrammet ved SV eller HF.  
Vedtak: Styret anmoder Senterleder om å gå i dialog med fakultetene om dette, 
evt. ta saken opp i dialogmøte med UiO-ledelsen hvis det er behov for dette. 


