Institutt for historie og
religionsvitenskap
Arkivref: 2016/612 TBB000
Dato: 27.01.2016

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:

Instituttstyret for IHR

Møteleder/referent:

Fredrik Fagertun / Tore Børseth Bentz

Møtedato:
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Til stede:

Instituttleder Fredrik Fagertun, professor Hallvard Tjelmeland, professor Siv
Ellen Kraft, professor Liv Helene Willumsen, professor Espen Dahl,
postdoktor Sigrun Høgetveit Berg, seniorkonsulent Siv Aina Hansen,
kontorsjef Tore Børseth Bentz og studentrepresentantene Ragnar H.
Augestad og Ari Stensletten
Ingen

Forfall:

Innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen og ingen saker under eventuelt.
Orienterings- og fullmaktsaker
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til orienterings- og fullmaktsakene.

IS-IHR 02-2016

Godkjenning av veiledere for masterstudenter ved IHR
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner fremlagte liste over veiledere
for mastergradsstudenter med følgende endring: kolonnen «fra semester»
rettes opp for studentene på integrert lærerutdanning som har fått feil
semester oppført. Det gjelder studentene på s. 3 i dokumentet fra Svein
Ketil Ovesen til Tom-Andre Bergvik. Rett semester skal være vår 2016.

IS-IHR 03-2016

Opprettelse av emnet REL-1022 og nedleggelse av emnet REL-1002
Her ble styret gjort oppmerksom på en skrivefeil i saksdokumentet: i
forslaget til vedtak står det «programstyret» i stedet for «instituttstyret».
Vedtak: Instituttstyret ved IHR oppretter det nye emnet REL-1022 Religion
i Sápmi (10 stp) som tilbys første gang vår 2017, og legger ned emnet REL1002 Sirkumpolare religioner (10 stp). Instituttstyret ber programstyret
avgjøre hvorvidt det nye REL-1022 skal være obligatorisk for teologi- og
lektorstudenter.
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IS-IHR 04-2016

Godkjenning av undervisningsplan for religionsvitenskap, høst 2016
og vår 2017
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner den fremlagte
undervisningsplanen for religionsvitenskap, høst 2016 og vår 2017.

IS-IHR 05-2016

Godkjenning av undervisningsplan for historie, høst 2016 og vår 2017
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner den fremlagte
undervisningsplanen for historie, høst 2016 og vår 2017. Emnet HIS-1051
«De europeiske trolldomsprosesser» (nettstudium) skal gis våren 2017.
Det samme skal emnet HIS-2022 «Bacheloroppgaven for lektorstudenter»,
som er uteglemt i oversikten.

IS-IHR 06-2016

Forlenget emeritusstatus for Einar Niemi
Vedtak: Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap innstiller
overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Einar Niemi får forlenget sin status
som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2016. Av plasshensyn
må instituttets emerituser påregne å flytte fra enmannskontor til delte
kontor i løpet av året.

IS-IHR 07-2016

Forlenget emeritusstatus for Henry Minde
Vedtak: Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap innstiller
overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Henry Minde får forlenget sin status
som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2016. Av plasshensyn
må instituttets emerituser påregne å flytte fra enmannskontor til delte
kontor i løpet av året.

IS-IHR 08-2016

Forlenget emeritusstatus for Helge Salvesen
Vedtak: Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap innstiller
overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Helge Salvesen får forlenget sin
status som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2016. Av
plasshensyn må instituttets emerituser påregne å flytte fra enmannskontor
til delte kontor i løpet av året.

IS-IHR 09-2016

Forlenget emeritastatus for Randi Rønning Balsvik
Vedtak: Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap innstiller
overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Randi Rønning Balsvik får forlenget
sin status som professor emerita ved IHR til utgangen av året 2016. Av
plasshensyn må instituttets emerituser påregne å flytte fra enmannskontor
til delte kontor i løpet av året.

IS-IHR 10-2016

Budsjett for IHR 2016
Etter at styrepapirene ble delt ut torsdag 21. januar, ble to søknader om bruk
av avsetninger til stipendiatstillinger delt ut mandag 25. januar, en fra Liv
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Helene Willumsen og en fra Lars Ivar Hansen. I møtet ble det presentert
nok en søknad om å bruke frie midler til en stilling: en postdoktorstilling
tilknyttet forskergruppa og forskningsprosjektet INREL signert Siv Ellen
Kraft og Bjørn Ola Tafjord.
Vedtak:
Instituttstyret ved IHR godkjenner det vedlagte forslaget til
budsjettfordeling for IHR for 2016 med følgende endringer:
- det foreslåtte fondet for trykkestøtte økes til 500.000 over fire år og
skal kunne brukes til både trykkestøtte, språkvask og oversettelse.
- budsjettet for søkbare forskningsmidler for 2016 økes fra 250.000 til
350.000.
Liv Helene Willumsens og Jens Petter Nielsens søknader om trykkestøtte
på hhv 20.000 og 50.000 innvilges og belastes det nyoppretta fondet.
Styret innvilger Stian Bones’ søknad om 145.000 i støtte til å lønne Magnus
Andersson i tre måneder for å arbeide med en prosjektsøknad. Midlene tas
fra instituttets avsetninger.
Komiteen som vurderer søknader om støtte fra forskningsmidlene og det
nyoppretta fondet for publiseringsstøtte skal bestå av professor Siv Ellen
Kraft, førsteamanuensis Rune Blix Hagen og instituttleder Fredrik
Fagertun. Komiteen utarbeider selv kriterier for tildeling fra disse
budsjettene, og fremlegger dem for styret i neste styremøte.
Styret nedsetter en komité bestående av Espen Dahl og Narve Fulsås for å
rangere de fire innkomne forslagene til midlertidig vitenskapelige stillinger
(3 phd.-stillinger og 1 postdok). Komiteen oppfordres til å bruke fakultetets
kriterier ved tildeling av stipendiat- og postdoktorstillinger i tillegg til
strategiske vurderinger. Komiteen bes om raskt å legge frem et forslag til
rangering for instituttleder.

IS-IHR 11-2016

Tore Børseth Bentz
kontorsjef
–

Deling av stillinger med andre institutter/sentre
Styret tok til etterretning at fakultetet vil utlyse 3 nye vitenskapelige
stillinger delt mellom de små enhetene ved HSL. Flere styremedlemmer
uttrykte misnøye med at prosessen har gått altfor fort, men var samtidig
fornøyd med at IHR er med i to av de tre stillingene. Det ble derfor rettet
en takk til instituttleder for gode søknader.

–

Møtereferat godkjent på sirkulasjon 01.02.2016

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

3

