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Møteplan for universitetsstyret 2021 

 
Saken gjelder: 
Styret skal i saken fastsette datoer for styremøter i 2021.   
 
Styrets faste møtedag er torsdager.  Vi ber styret merke seg at det for 2021 foreslås å justere 
noe på møtedatoene i forhold til tidligere år.  Det legges opp til samme antall styremøter i 
løpet av året, men at det blir ett møte ekstra om våren.  Det innebærer at det legges et 
styremøte tett opp til fristen for levering av årsrapport til Kunnskapsdepartementet som er 15. 
mars, og møtet i april skyves til tidlig i mai og det bli et møte i midten av juni. Møtet i august 
går ut og møtet i september skyves fram med to uker. Universitetsdirektøren gjør styret 
spesielt oppmerksom på at forslag til møteplan innebærer at tertialregnskapet som skal 
oversendes KD 1. juni, da vil skje før behandling i Universitetsstyret. Iht dagens rammer 
leveres regnskapet administrativt, og at styret orienteres i etterkant er dermed formelt mulig. 
Gitt den økonomiske situasjonen og UiBs stabile økonomi vurderes dette også som 
tilfredsstillende sette opp mot styrets ansvar i forhold til styring av virksomheten. Det legges 
opp til ett todagers møte i oktober med styreseminar første dag og styremøte neste dag.  
 
Forslag til møtedatoer for 2021 
11. februar 
11. mars 
6. mai  
17. juni 
9. september 
27.-28. oktober 
25. november 
 
For øvrig ber vi styret merke seg følgende datoer: Det legges opp til tre doktorpromosjoner i 
løpet av året med foreløpige datoer 29. januar, 30. april og 27. august. Meltzermiddagen 
arrangeres normalt 8. mars. Dato for Christiekonferansen er 27. april. Holbergprisens 
arrangementer vil finne sted i uke 23 (7-11.6). Velkomstseremoni i forbindelse med 
semesterstart holdes normalt tirsdag i uke 33 (16-20.8). 

 
Styremedlemmene oppfordres til å sette av datoene. 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret godkjenner møteplanen for 2021 

 
 

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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