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Tilstede: 
Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder 
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV 
Marianne Bjelland Kartzow fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind 
Mari Teigen, ekstern representant, fra ISF 
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK 
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN 
Cecilie Thun, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK 
Liv Sæther, representant for administrativt ansatte, STK 
Charlie Bilstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK 
Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)  
 
Meldt forfall: 
Nora Vigen, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet 
Per Hetland, fra UV, vara for representant fra HF (per i dag har vi ingen HF-representant i styret, 
HF skal oppnevne ny etter at Erling Sandmo måtte trekke seg fra STKs styre etter å ha kommet 
inn i Universitetsstyret) 
 
Ikke møtt: 
Ulf Mellström, ekstern representant, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet 
 

 
 
Saksliste: 
Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 11/17 Godkjenning av referater fra styremøtet 7. februar 2017 og fra 

sirkulasjonssaker 24. mars og 28. mars 2017 
Vedtak: Referatene fra møtet 7. februar samt fra sirkulasjonssalene 24. mars og 
28. mars, ble godkjent. 

 
Sak 12/17 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon til orientering. 
 

Sak 13/17 Saksgang senterlederstilling 2019-2022 (orienteringssak) 
På bakgrunn av at STK har ansatt leder for første gang, samt at 3 av nåværende 
leders åremålsperiode på 4 år snart er nådd, ble det av styreleder orientert om hva 
som i tilsvarende situasjoner ved UiO er vanlig prosedyre. I korte trekk innebærer 
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prosedyren at stillingen lyses ut i god tid før inneværende 4års periode er over, og 
videre at fungerende leder har kontraktsfestet rett til å søke om nye 4 år i 
stillingen. Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
I forbindelse med denne orienteringen kom det en henstilling fra de ansatte om at 
styret bør se nærmere på hensiktsmessigheten med tilsatt versus valgt leder. Styret 
bifalt at denne problemstillingen burde drøftes, men at den burde fremmes som en 
forberedt vedtakssak til neste møte. De ansattes representanter sa seg på 
oppfordring villige til å fremskaffe et skriftlig notat fram mot neste styremøte hvor 
spørsmålet om ansatt versus valgt ledelse belyses og da med et tydelig fokus på 
hva senteret med sine nåværende økonomiske rammer og faglige ressurser er best 
tjent med. 
 

Sak 14/17 Innstilling til stillinger som stipendiater ved STK (to stillinger) 
Vedtak: Styret vedtok innstillingen og ba STK oversende innstilling til det relevante 
tilsettingsorganet. Styret ba om at det måtte referatføres, og følge saken, at STK 
bes om å vektlegge viktigheten av at tilstedeværelse overfor søkeren som er innstilt 
som nummer 1 til stillingen. 

 
Sak 15/17 Regnskap STK per 2. tertial 
 Vedtak: Styret tok regnskapet til etterretning. 

 
Sak 16/17 Virksomhetsrapport STK 2. tertial 

Vedtak: Styret vedtok lederkommentar og tekst i resultatrapport og 
økonomirapport. 

 
Sak 17/17 Orientering fra senterledelsen 

• Fra undervisningsseksjonen 
• Status tilsettingsprosess, professor/førsteamanuensistilsetting 
• Ekstern finansiering/søknader fra STK våren 2017 
• Kommende disputaser fra STK (Hannah Helseth og Rannveig Svendby) 
• STK planlegger store festseminarer for Beatrice Halsaa (6. desember 2017) 

og Harriet Bjerrum Nielsen (26. januar 2018). 
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 

 
Sak 18/17 Det ble meldt en sak til eventuelt: Omgjøring av en stipendiathjemmel til 

postdoktorhjemmel 
 Bakgrunn for saken: STK har 5 stipendiathjemler, og har tidligere diskutert med 

styret mulig omgjøring av en av disse til postdoktorhjemmel. En postdoktor ble 
dermed lagt inn i budsjett, ved siste budsjetteringsrunde. Det er imidlertid ikke blitt 
foretatt et formelt vedtak av denne omgjøringen. STK ba derfor styret om å vedta en 
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slik omgjøring og presiserte at dette dreier seg om en enkeltstående utlysning, hvor 
første ledige stipendiatstilling lyses ut som postdoktorstilling. 

 Vedtak: Styret vedtok, i tråd med tidligere budsjettbehandling, å lyse ut en 
postdoktorstilling neste gang en av STKs stipendiathjemler blir ledig. 

 
   
 


