
Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 25.10.18. Møtet ble holdt 
i Møllendalsveien 61. Varighet fra kl. 1100-14:00) 
 
 
Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Åse Huus, 
Frans Jacobi, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Kristine Vinje Haukaas, Torbjørn Heide Arnesen, 
Wolfgang Schmid, Elias Blichfeldt Mørk, Kristine Antonsen Røed 
 
Forfall:  
Kjetil Møster, Wolfgang Schmid, 
Vararepresentanter for stipendiater og fra Griegakaemiet hadde ikke anledning til å møte. 
 
Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn 
Høie, gruppekoordinator HR Vidar Lidtun, gruppekoordinator økonomi Øivind Skaar 
 
Fra dekanatet: prodekan Anne-Helen Mydland, visedekan Einar Wiig 
 
S 70/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent  
 
S 71/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 6. september 2018 
Godkjent 

S 72 /18 Orienterings- og referatsaker 

Orienteringssaker: 

a) Endring i styringsmodell og valgreglementet ved UiB  

       b) Navnesaken, kunstakademiet – behandling i Universitetsstyret 

                       c) Brev til rektor om åremålsstillinger 

                       d) ARIIS-søknaden  

                       e) Opprettelse av ph.d graden – muntlig orientering 

f) Kandidattall fordelt på studieprogram og studieår 

g) Prosess for virksomhetsplaner og handlingsplaner - muntlig orientering 

h) Økonomistatus pr. september 2018  

i) HMS- avvik – status  

j) Møteplan for fakultetsstyret  

k) Statsbudsjettet – endring av finansiering for kunst og design  

l) Utgår 

m) Protokoll fra møte i Ansettelsesutvalget 13.09.2018 – Ansettelse av stipendiater 

 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.  

 
S 73/18 Fullmaktsaker og drøftingssaker 

a) Bruk av dekanfullmakten  
 

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tar bruken av dekanfullmakten til 

orientering. 

 

S 74/18 Revisjon av fakultetets reglement 



Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design vedtar de foreslåtte endringene i 

reglementet. Reglementet iverksettes med umiddelbar virkning. Administrasjonen får fullmakt til å 

gjøre eventuelle redaksjonelle endringer 

 

 
S 75/18 Førsteamanuensis (100 %) i visuell kommunikasjon 
Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Åse Huus som førsteamanuensis (100 %) i visuell kommunikasjon 
for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 
 

S 76/18 TRUKKET 

 

S 77/18 Førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i pedagogikk 
Vedtak: 
Fakultetsstyret ansetter Katarzyna Julia Leikvoll som førsteamanuensis (50 %) i pedagogikk 
for ett år med mulighet for forlengelse fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 

 

S 78/18 Eventuelt 
Ingen saker 

 

06.12.18 

Synnøve Myhre 


