
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
TORSDAG 8. september 2022 

kl. 10.00 Det gylne snitt 
 

Leder:  Anne Gine Hestetun   
 
Nestleder: Jo Døhl 

 
Gruppe A: Eivind Dale Valen, Elin Darelius, Morten Brun (vara) 

Forfall:  Katja Enberg (gruppe A) 

Gruppe B: Anna Simone Frank 

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen  

Gruppe D: Victoria Semm Liseth, Carl August Brechan  
 

Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, 
Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Rigmor Geithus, Anne Fjellbirkeland 
Niki Bashir (sekretær)   
 

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent 

To saker meldt til eventuelt:  
• Kantinesituasjonen i Realfagbygget  
• Evaluering av møtet og styrets arbeid 
 
 

II. Protokoller fra møtet 14. juni 2022 
 

Vedtak: Protokoller fra møte 14. juni 2022 og sirkulasjonssak 25 ble godkjent på 
sirkulasjon. 
 
 

III. HMS-status og avvik 
 

 
IV. Dekanens orientering 

 
 



 

Styrets kommentar: 

Styret gratulerer fakultetet, instituttet og forskerne Noel Keenlyside og Harald 
Sodemann som har fått innovasjonsfinansiering fra Det europeiske 
forskningsrådet, ERC Proof of Concept. 

Styret merker seg de øvrige gode nyheter om bevilgninger, og vil uttrykke glede over 
alt det gode arbeidet som blir gjort for å bygge disse resultatene.  

Det bemerkes også at det for tiden gjøres mye godt formidlingsarbeid i ulike medier, 
noe styret er veldig fornøyd med. 

En spesiell honnør til professor Katja Enberg og alle de som har stått for 
gjennomføringen av kurset SDG200 Hav - klima - samfunn på One Ocean. De vært 
borte i fire måneder, og har gjort en fantastisk innsats både faglig og psykososialt. 
Styret er svært takknemlig for den fenomenale innsatsen som er lagt ned. 

 
 

Strategiske saker 
 
26 A   Budsjettforslag 2023 
 
Vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2023, med de merknader som 

kommer frem i møtet. 
 

26 B  Budsjettforslag 2020 for UiB klima og energiomstilling og UiB marin 
 
Vedtak: Fakultetsstyret tar budsjettforslagene til hhv UiB Klima og energiomstilling og 

UiB Hav til orientering.  
 

27. Arbeid med eksternfinansiering – status og aktivitet  
 

Vedtak: Fakultetsstyret støtter opp om fakultetets tanker og planer knyttet til innhenting 
av BOA i 2023 og framover.  
 
 

28. Opprettelse av studieprogram 
 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å anbefale oppretting av studieprogrammet Integrert 

masterprogram i data science (sivilingeniør). Anbefalingen forutsetter at 
søknad om oppretting godkjennes ved Institutt for informatikk og at 
studieprogrammet godkjennes ved fakultetet i studieplanendringsprosessen. 
Fakultetsstyret anbefaler også nedlegging av Bachelorprogram i data science, 
og overføring av studieplassene til det nye programmet.  
 
 

Andre saker 
 

29. Møteplan for fakultetsstyret - Årshjul 2023  
 

https://erc.europa.eu/funding/proof-concept


Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplanen og årshjulet for 2023 slik de fremkommer 
av saksforelegget.  

 
ORIENTERINGSSAKER 
 
a. Regnskapsrapport per juli 
b. Strategiprosessen 
c. IT-sikkerhet, kunnskapsspionasje og eksportkontroll – status og aktivitet  

Styrets kommentar:  
BOTT-universitetene bør forene sine krefter for å håndtere utfordringene 
knyttet til eksportkontrollregelverket. 

d. Orientering om semesterstart 
e. Nygårdshøyden Sør  

 
EVENTUELT 
 

• Kantinesituasjonen i Realfagbygget 
Saken ble meldt av Carl August Brechan (gruppe D), på vegne av studentene, 
og ble behandlet etter sak 27. Kantinen er et viktig samlingspunkt for 
studentene, og i forhold til studenttall er kantinesituasjonen i Realfagbygget 
ekstremt dårlig. 

  
Styret ber om at det jobbes aktivt for å snarlig få på plass kantinetilbud 
til studenter og ansatte i Realfagbygget. 

 
• Evaluering 

Dagens møte ble evaluert ved runde rundt bordet. En bredere evaluering av 
styrets arbeidsform vil bli satt opp som sak i neste møte. 

 
 
SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
 

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2022 
 

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2022 
 

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige 
stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2022 
 

d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger 
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2022 
 

e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget 
fullmakt) hittil i 2022 
 

 
08.09.2022/Niki Bashir  
 



Anne Gine Hestetun   
styreleder  
 
Gunn Mangerud 
dekan  


