Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole

Møtebok fra instituttstyremøte NHS tirsdag 13. oktober 2015, kl. 12:15 – 14:00, rom EAL H-125

Tilstede:
Dosent Harald Olsen
Universitetslektor Dag Osmundsen
Professor Torvald Øgaard
Førstekonsulent Jeanette Goa
Ingrid Melle Åkernes
Instituttleder Truls Engstrøm
Kontorsjef Tone Olsen
Forfall:
Direktør NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold
Studentrepresentant
Universitetsbibliotekar Else Sauge Torpe

Vitenskapelig ansatt/styreleder
Vitenskapelig ansatt
Vitenskapelig ansatt
Teknisk administrativt ansatt
Studentrepresentant
Sekretariat
Sekretariat
Eksternt medlem
Observatør

Møtet ble ledet av styreleder Harald Olsen.

SAKSLISTE:
IS-NHS 16/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

IS-NHS 17/15 Godkjenning av møtebok fra instituttstyremøte 13. mai 2015
Vedlegg:
- Referat fra møte 13. mai 2015, vedlegg 1.
Vedtak:
Referat fra møte 13. mai 2015 ble godkjent.
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IS-NHS 18/15 Opplevelsessenteret – utlysing av stilling
Vedlegg:
- Forslag til annonse og stillingsbeskrivelse, vedlegg 2
Vedtak:
Instituttstyret vedtar utlysning av 50% stilling som kjøkken- og restaurantansvarlig for
forsknings- og opplevelsessenteret tilknyttet Norsk hotellhøgskole. Stillingen ønskes
utlyst med tidsbegrenset ansettelse i 3 år med mulighet for forlengelse.
Administrasjonen blir samtidig bedt om en vurdering av de arbeidsoppgaver som lå
til den utgående stillingen som ikke vil bli dekket i den nye stillingen.
IS-NHS 19/16 Program- og emnerevisjon for Norsk hotellhøgskole studieåret 2016/2017
Vedtak:
Studieplanene for studieåret 2016/2017 fremlagt i instituttstyret godkjennes med de
kommentarer som fremkom i møtet. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret
for å gjennomføre revisjonsprosessen innen fastsatte frister når det gjelder
emnebeskrivelsene.
O-SAKER

Søkertall
- NHS hadde en gledelig oppgang totalt i antall søkere for studieåret 2015/2016.
Det forventes enda større søking til neste år når det sannsynligvis blir endrede
opptaksregler for studiet i hotelledelse.
Regnskapsoversikt
- Regnskapet ble gjennomgått av kontorsjef og instituttleder. Det er god kontroll
og regnskapet er i henhold til forventet aktivitet.
Personalsituasjonen
- Det ble informert om at Helge Jørgensens stilling søkes UiS styret for forlengelse.
- Det ble også informert om forlengelse av Tove Hammer sin 10% stilling ved NHS.
Restaurantledelse Oslo
- Det er 21 studenter på restaurantledelse i Oslo. Etter litt tekniske utfordringer, er
nå alt i rute. Det er allerede 26 på venteliste for å søke studiet til neste studieår.

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

13. oktober 2015
Truls Engstrøm (sign)
Sekretær

Harald Olsen
Styreleder

Saksbehandler: Tone Olsen
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