HANDELSHØGSKOLEN VED UIS
MØTEBOK FRA STYRET
Tirsdag 24.2.15, 12:00-15:30 – Styrerom 125, EAL-hus
Følgende faste- og varamedlemmer møtte:
Gunnar Christensen, viserektor NHH
Ola Kvaløy, professor
Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis
Anne-Lin Brobakke, rådgiver (referent)
Fredrik Aarrestad, studentrepresentant
Aslaug Marie Mjølhus, studentrepresentant
Fra styresekretariat møtte:
Bjarte Ravndal, instituttleder
Spesielt inviterte:
Lars Atle Kjøde, universitetslektor: Orientering om sak 3/15
Rolf Ringdahl, ressursdirektør: Orientering om nybygg (møtte ikke)

Saksnummer:
HHUIS-1/15
HHUIS-2/15
HHUIS-3/15
HHUIS-4/15
HHUIS 5/15
HHUIS 6/15

Innhold:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møtebok av 18.11.14
Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon
Utlysning av stipendiatstillinger
Utlysning av metodestilling og prinsipper for ansettelser i toerstillinger
Eventuelt: Ingen saker
Diskusjons- og orienteringssaker:
 Informasjon om nybygg ved ressursdirektør Rolf Ringdahl
 Årsregnskap
 Ledelsesstruktur ved HHUiS
 Kvalitetsrapport

HHUIS- 1/15: Godkjenning og innkalling av saksliste
Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

HHUIS- 2/15: Godkjenning av møtebok av 18.11.14
Vedlegg:
 Møtebok av 18.11.14
Vedtak
Styret godkjenner møtebok av 18.11.14.

HHUIS- 3/15: Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon
Vedlegg:
 Søknad om akkreditering og etablering av masterprogram i regnskap og revisjon
Vedtak
Instituttstyret godkjenner at det skal søkes om etablering av et masterprogram i regnskap og
revisjon. Søknaden ferdigstilles og legges fram for endelig godkjenning på neste styremøte.
Spørsmålene om videreføring av eksisterende bachelorprogram i regnskap og revisjon og eventuell
prioritering blant nåværende studieplasser, utsettes til neste styremøte.

HHUIS- 4/15: Utlysning av stipendiatstillinger
Vedlegg:
 Hjelpeark gjennomføringstid stipendiater
 Forslag til rekrutteringsstillinger iht nytt system
Vedtak
Instituttstyret godkjenner at det lyses ut tre KD-stipendiatstillinger innen økonomi. To av disse skal
være innenfor adferdsøkonomi, og det åpnes for at én av stillingene kan gjøres om til en
postdoktorstilling. Det lyses også ut en stipendiatstilling innen innovasjon.
Instituttstyret godkjenner også prioriteringslisten som fortløpende brukes til fordeling av KDstipendiatstillinger. Listen skal revideres av styret én gang i året.

HHUIS- 5/15: Utlysning av metodestilling og prinsipper for ansettelser i
toerstillinger
Vedtak
Instituttstyret godkjenner at det lyses ut en stilling (førsteamanuensis) som gis ansvaret for
metodeundervisning og bacheloroppgaven.
Det opprettes et «arbeidsutvalg for ansettelsesprosesser ved HHUiS» bestående av styreleder
Gunnar Christensen, instituttleder Bjarte Ravndal og Ola Kvaløy. Arbeidsutvalget står for den lokale
behandlingen av toerstillinger og andre midlertidige stillinger, før disse sendes fakultetets
ansettelsesutvalg.

Stavanger 4.03.14

Gunnar Christensen
Styreleder

Bjarte Ravndal
insituttleder

