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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. Det vises ellers til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene 
m.fl.  
 
a) Brev av 8.9.2021 

Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin, professor Anne Kjersti Daltveit, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og professor Irene Bircow Elgen, 
Klinisk institutt 1, er gjenoppnevnt som medlemmer til styret for Eva Torhilds 
minnefond for medisinsk forskning minnefondets frem til og med 31.7.2025.  
(2009/7497) 
 

b) Brev av 8.9.2021 
Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2, professor Pétur Juliusson, Klinisk 
institutt 2, professor Jørn V. Sagen, Klinisk institutt 2, og professor Ottar Kjell 
Nygård, Klinisk institutt 2, er gjenoppnevnt som medlemmer i styret for  
Hormonlaboratoriets fond frem til og med 31.7.2025. (2009/7497) 
  

c) Brev av 20.9.2021 
Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, (leder), professor Helge Wiig, Institutt for 
biomedisin, og Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.) er 
gjenoppnevnt som medlemmer til styret for Astri og Edvard Riisøens legat til 
fremme av vitenskapelig forskning frem til og med 31.7.2025. (2009/7497) 
 

d) Brev av 17.11.2021 
Professor Tone Hellesund, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap, er oppnevnt som medlem og professor Åslaug Ommundsen, 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, som nytt varamedlem til 
styret for Stiftelsen Museumssenteret i Hordaland. Oppnevningen gjelder for 
perioden 2022-2025. (2017/2846) 
 

e) Brev av 24.11.2021 
Stipendiat Marianne Borchgrevink-Brækhus er oppnevnt som medlem til 
universitetets innovasjonsutvalg frem til 31.7.2022. (2021/13094) 
 

f) Brev av 24.11.2021 
Stipendiat Christina Clausen, Det medisinske fakultet, er oppnevnt som medlem 
og stipendiat Osmund Engelbregt Bøhmer Grøholt, UM, som varamedlem til rådet 
for Universitetsbiblioteket frem til 31.7.2022. (2021/5820) 
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g)  Brev av 13.12.2021 
Professor Berte-Elen R. Konow, Det juridiske fakultet, er oppnevnt som ny 
styreleder i styringsgruppen for Akademiaavtalen. (2019/953) 
 

h) Brev av 4.1.2022 
Avdelingsleder Gunnvor Johnsen, Sykehusapoteket i Bergen, er oppnevnt som 
representant for praksisfeltet i UiBs skikkethetsnemnd. Oppnevningen gjelder 
frem til og med 31.12.2024. (2021/19427) 
 

i) Diverse referater fra møter i sentrale råd og utvalg m.v. som kan leses på nett: 
1. Referat fra møte i forskningsutvalget 6-7.oktober 2021 
2. Protoll fra møter i utdanningsutvalget 29.10. og 18.11.2021 
3. Referat fra møter i læringsmiljøutvalget 2.6., 8.9. og 20.10.2021 
4. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 15.9.2021 
5. Referat fra møte i Studentparlamentet 25.10.2021 
 

j) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
Møter i fakultetsstyre: 
1. Styremøter ved Det humanistiske fakultet 7.12. og 21.12.2021 
2. Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design 11.11.2021 
3. Styremøte ved Det juridiske fakultet 14.12.2021 
4. Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 15.9.2021 
5. Styremøte ved Det medisinske fakultet 8.12.2021 
6. Styremøte ved Det psykologisk fakultet 8.12.2021 
7. Styremøter ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet 14.9. og 26.10.2021  

 
Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret tar saken til orientering. 
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12.01.2022/Mona Viksøy 
 
 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_6-7-oktober-_vedtatt_og_korrigert.pdf
https://www.uib.no/nb/sa/150181/protokoll-uu-m%C3%B8te-2910-2021
https://www.uib.no/nb/sa/150489/protokoll-fra-uu-m%C3%B8te-18112021
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_lmu_mote_3_2021.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sv_referat_fra_lmu-_mote_09.08.21.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sv_referat_fra_lmu-mote_20.10.21_0.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20150921.pdf
https://www.spuib.no/sp-21-22-04-protokoll/
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_07.12.21_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_07.12.21_0.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2021/SAK%207421%20Protokoll%2011.11.21.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_14.12.2021._sak_85-99.pdf
https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_15.09.2021.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2021/Protokoller/Utkast%20protokoll%20m%C3%B8te%2008.12.2021%20web.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_08.12.2021.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_140921_3.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_261021.pdf
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