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Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
Saken gjelder:
Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på
fullmakt i perioden midten av november 2018 til midten av februar 2019. I tillegg vises det til
referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene m.fl.
a)

Brev av 7.11.2018
Dekan Frode Thorsen er oppnevnt som representant og visedekan Anne-Helen
Mydland som vararepresentant til UHR-Kunst, design og arkitektur. Begge har
arbeidssted ved Fakultet for kunst, musikk og design. (2017/15870)

b)

Brev av 14.11.2018
Prodekan, professor Anne Beate Maurset, Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier, og professor Kristin Strømsnes, Institutt for sammenliknende politikk,
er oppnevnt som representanter til Det norske universitetssenter i Paris for perioden
2019-2022. (2010/10994).

c)

Brev av 29.11.2018
Professor Trond Inge Berge, Institutt for klinisk odontologi, er oppnevnt som medlem til
fagkomite for Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme for perioden 1.1.201931.12.2021. (2018/11976)

d)

Brev av 6.12.2018
Førsteamanuensis Kjersti Lea, Institutt for pedagogikk, er oppnevnt som representant
til UHR - Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk
utdanning for allmennfag (PPUA). (2017/15870)

e)

Brev 14.1.2019
Følgende medlemmer er oppnevnt til nasjonale fagorgan tilknyttet UHR-MatematikkNaturvitenskap-Teknologi:
Medlem
Instituttleder Pinar Heggernes,
Institutt for informatikk
Instituttleder Sigmund Selberg,
Matematisk institutt
Instituttleder Knut Børve,
Kjemisk institutt
Instituttleder Øyvind Frette,

Fagorgan
IKT: Data, Informasjonsteknologi
Matematikk - statistikk, mekanikk og
matematikkdidaktikk
Kjemi: Kjemi, Materialteknologi
Fysikk: Teknisk fysikk, biofysikk og medisinsk
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Institutt for fysikk og teknologi.
Instituttleder Ørjan Totland,
Institutt for biovitenskap
Instituttleder Ingunn Hindenes
Thorseth, Institutt for
geovitenskap
Instituttleder Nils Gunnar
Kvamstø, Geofysisk institutt
(2017/15870)

teknologi, nanoteknologi
Biofag
Geofag - geologi, geofysikk og fysisk
geografi: Petroleum, Geomatikk, Olje og Gass

f)

Brev av 16.1.2019
Dekan Frode Thorsen, Fakultet for kunst, musikk og design, er oppnevnt som medlem
til representantskapet for KODE - Kunstmuseer og komponisthjem for perioden 20192022. (2017/9729).

g)

Brev av 16.1.2019
Følgende medlemmer er oppnevnt til styringsgruppen for Akademiaavtalen for
perioden 1.1.2019-31.12.2023
Prorektor Margareth Hagen
Dekan Jan Erik Askildsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor Gunn Mangerud, Institutt for geovitenskap (2019/953)

h)

Brev av 23.1.2019
Førsteamanuensis Tor Halvorsen, Institutt for administrasjon- og
organisasjonsvitenskap, er oppnevnt som medlem til arbeidsgruppen SDG Bergengruppen for vitenskapelig rådgivning. (2017/5277).

i)

Beslutningsnotat av 20.12.2018
Retting av inkurie i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger. Punktet 6.4.3.
første ledd skal lyde som følger: «Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer
i møte. Det samme gjelder ansettelse i ansettelsesutvalg for faste, vitenskapelige
stillinger.» (2018/12195)

j)

Diverse referater fra møter i råd og utvalg m.v.
Vedlagt følger:
1. Referat fra møter i forskningsutvalget 31.10., 28.11. og 14.12.2018 .
2. Protokoll fra møte i utdanningsutvalget 8.11.2018
3. Referat fra møte i læringsmiljøutvalget 31.10 2018
4. Referat fra møte i infrastrukturutvalget 30.10.2018
5. Protokoll fra møte i Studentparlamentet 26.11.2018

k)

Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:
1. Møter i fakultetsstyre:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 4.12.2018
Styremøte ved Det juridiske fakultet 11.12.2018
Styremøter ved Det matematisk-naturvitenskapelige 6.9. og 4.10.2018
Styremøte ved Det medisinske fakultet 5.12.2018
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Styremøte ved Det psykologiske fakultet 17.10. og 5.12.2018
Styremøte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design
Styremøte ved Universitetsmuseet
2. Styremøte i Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

12.02.2019/Mona Viksøy
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