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Orienteringssaker 

Vedtakssaker 

 Styret vedtar foreslått budsjett for2018 

 Styret delegerer til rektor å disponere/prioritere bruken av avsatte strategiske midler  

 Styret vil gjennomføre en ny diskusjon om bruk av fondsmidler etter at regnskapet for  
2017 foreligger og samtidig revidere vedtatt plan for bruk de neste to årene. 

Styret ber om at rektor følger opp rapporten, og at styret får en statusrapport for oppfølgingen på 
neste styremøte.  
 
Styret ber om at det gjennomføres en utredning av organisasjon, som fremlegges for vedtak i løpet 
av våren 2018. Styret ber om å bli jevnlig oppdatert om arbeidet. 

Styret oppnevner følgende ansattrepresentanter til læringsmiljøutvalget i perioden 2018-2021:  
 
 - Universitetslektor Carsten Loly, Institutt for form, teori og historie  
 - Jeppe Aagaard Andersen, Institutt for urbanisme og landskap  
 - Studiesjef Ulrika Herlofsen, studieadministrasjonen  
 
 Styret oppnevner følgende utvalgsledere i perioden 2018-2021:  
 
 - Thomas McQuillan oppnevnes som leder av Forskningsutvalget  
 - Einar Sneve Martiniussen oppnevnes som leder av opptakskomiteen.  
 
Erik Fenstad Langdalen oppnevnes som leder for Undervisningsutvalget frem til 31.07.18. Det legges 
frem en sak i juni knyttet til videre ledelse av UU. 



Styret vedtar følgende sammensetning av opptakskomiteen:  
 - Leder – oppnevnt av UU 
- 3 faglige representanter fra hvert av studieprogrammene – oppnevnt av programutvalg  
- En student fra hvert studieprogram 

Styret ber om at administrasjonen følger opp de merknader som har kommet frem i UiTs behandling 
av saken.  
Styreleder delegeres fullmakt til å godkjenne en revidert konsortiumavtale. Hvis styreleder finner at 
endringene er av vesentlig karakter, behandler styret endelig konsortiumavtale som sirkulasjonssak. 

Erik Langdalen tilsettes som instituttleder for Institutt for form teori og historie i perioden 1.2.2018 – 
31.1.2022. 

Styret vedtar kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor.  
Styret vedtar endring i funksjonsbeskrivelse for rektor i tråd med vedtak i styresak 60/17. 



Styret godkjenner å utlyse en 100 % stilling i designteori. Godkjenningen forutsetter at Institutt for 
design finansierer designhistorieundervisning over instituttbudsjettet.  
 
Styret godkjenner kunngjøringsteksten for en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/professor 
innen designteori. 

Alf Haukeland tilsettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap for åremålsperioden 
01.01.18-31.12.2020. 

Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne bedømmelseskomité til å bedømme Peter Hemmersam 
sin søknad om opprykk til professor. 

Styret tildeler Christian Hermansen status som professor emeritus i perioden 01.01.18-31.12.2020. 

Styret tildeler Trond Tarald Lundevall status som professor emeritus i perioden 01.01.18-31.12.20 



Mathilde Sprovin tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.). 
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Defne Sunguroğlu Hensel tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.). 


