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Anja Lovise Skogen, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene 
Anja Maria Aardal, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet 
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Ulf Mellström, ekstern representant, professor i kjønnsforskning ved Karlstad universitet 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 17/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 18/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 3. mai 2016 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
Sak 19/16 Senterleders kvarter (orienteringssak) 

Vedtak: Styret tok senterleders informasjon orientering. 
 
Sak 20/16 Stillingsutvikling STK (diskusjonssak) 

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering og diskuterte STKs 
stillingssituasjon. 
 

Sak 21/16 Utlysning av to 25 % stillinger som førstelektor 
Det ble informert på møtet om at forslag til utlysning er dobbelt begrunnet: Behov 
for å øke undervisningskapasiteten samtidig som Senterleder ønsket å tilby de to 
førstelektorene i 50 % stillinger utvidete stillinger slik de selv i samtale har uttrykt 
ønske om.  
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Under diskusjonen ble det fremmet et alternativt forslag om å styrke de to 
deltidsansattes mulighet til egen forskning ved i stedet å gi dem et kvalifiserings-
stipend på 20 % stilling i to år mot at STKs undervisningsbehov dekkes inn via 
timelærere, inntil man får lyst ut neste faste vitenskapelige stilling. Det alternative 
forslaget ble avvist av styret fordi man ikke hadde informasjon om hvorvidt de to 
deltidsansatte ønsket en slik løsning.  
 
Vedtak: Styret vedtok foreslåtte utlysningstekst under forutsetning av at de to 
deltidsansatte selv ønsker en slik løsning. 
 

Sak 22/16 Vedtektsendringer 
Følgende forslag til endringer ble fremmet (begge i § 4.2): "En representant eller 
vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller 
kategori hun/han er foreslått fra, opphører" ble foreslått endret til: "En representant 
eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller 
kategori vedkommende representerer, opphører." Og «Så langt som mulig bør 
forslagsstiller foreslå kandidater av begge kjønn, slik at styret kan få en 
kjønnsbalansert sammensetning" ble foreslått endret til: "Så langt som mulig bør 
forslagsstiller foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest mulig 
kjønnsbalansert sammensetning." 
 
Vedtak: Styret vedtok forslagene til vedtektsendringer, med en modifikasjon 
foreslått i møtet («kjønnsbalansert» ble foreslått endret til «mangfoldig»). STK ber 
rektor om å vedta de anbefalte vedtektsendringene.  
 

 
Sak 23/16 Tertialrapportering 2. tertial 2016 

Vedtak: Styret tok tertialrapport til orientering og vedtok lederkommentar. 
 
Sak 24/16 Orientering fra senterledelsen 

• Ny seniorkonsulent, formidling, tilsatt. 
• God studiestart på STK, fulle emner og godt oppmøte. 
• Rapport fra STKs senterseminar. 
• Livsvitenskapssatsinga ved UiO. 
• Professor II-program 2016: Michael Kimmel uke 38 og Nancy Fraser uke 40. 
• STKs seminarprogram høsten 2016. 
• Søknader om eksterne midler. 
• Nye ansikter på STK sommeren 2016 

 
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. 
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Sak 25/16 Det ble ikke meldt saker til eventuelt. 
 
 
   


