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Beslutningsreferat af 24. møde i institutrådet 

onsdag den 7. oktober 2015  
 

Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Stine Grøndal Hansen, Bjarne le Fevre Jakobsen, Astrid 
Jensen, Steffen Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen. Gitte Rasmussen, Flemming 
Smedegaard. 
 
Martin Lund deltog som referent. 
 
Merete Pedersen kom under behandling af pkt. 4 
Uwe Kjær Nissen deltog ikke i behandingen af pkt. 8. 
Stine Grøndal Hansen og Flemming Smedegaard forlod mødet under behandling af pkt. 8 

 
1. Godkendelse af referat fra 23. møde i institutrådet den 26. august 2015 

Godkendt. 
 
2. Meddelelser 

Ad a) Uwe Kjær Nissen spurgte til baggrunden for orlovsansøgninger fra to 
medarbejdere ved ISK. Institutlederen oplyste at ansøgninger om orlov uden 
løn er at betragte som personsager der ikke skal behandles i institutrådet.  
  
Ud over dagsordenen: 

a) Institutlederen oplyste at Sune Vork Steffensen har modtaget en bevilling fra 
VELUX-Fonden på knap 6 mio. kr. 

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
   
4. Stillinger 

Institutlederen fremlagde udkast til opslag af et adjunktur i organisations-
kommunikation. Institutrådet godkendte opslaget, der sendes til høring i rele-
vante studienævn med henblik på opslag snarest muligt. 
 

5. Bemandingsplan 
Institutrådet drøftede den udsendte bemandingsplan og oversigten over 
kommende nye stillinger ved ISK. Institutrådet understregede at de nye 
stillinger langt fra imødekommer det samlede behov for resurser. Institut-
lederen var enig i dette, men fastslog samtidig at kommende finanslovs-
besparelser og konsekvenser af dimensioneringen ikke levner mulighed for 
tilførsel af væsentligt flere resurser. 
Gitte Rasmussen spurgte til planlagte nye professorater med henvisning til den 
fremlagte bemandingsplan. Institutlederen bemærkede at bemandingsplanen af 
økonomisk realistiske hensyn kun dækker årene 2016 – 2017, men at der i 
budgetoverslagsårene 2018 – 2019 er indskrevet flere professorater. 
Gitte Rasmussen udtrykte ønske om at institutrådet fremadrettet vil arbejde på 
at sikre en acceptabel balance i opslag og besættelse af forskningsstillinger, 
herunder professorater, i og på tværs af forskningscentre og -grupper og 
undervisningsmiljøer. 
På det kommende institutrådsmøde vil institutlederen præsentere denne 
fremskrevne bemandingsplan med forbehold for den økonomiske usikkerhed. 
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Institutrådet spurgte endvidere til fordeling af ph.d.-stipendier i de kommende 
år. Dette spørgsmål vil ligeledes blive drøftet på næste institutrådsmøde. 
 

6. Bedømmelsesudvalg 
Følgende udvalg blev foreslået indstillet: 
 
Lektorat i organisationskommunikation (Slagelse) 
Lektor Astrid Jensen, form. ISK 
Lektor Hanne Tange, Aalborg Universitet 
Lektor Mikkel Flyverbom, CBS 
 
Ph.d.-stipendium i Second Language… 
Professor Teresa Cadierno, form., ISK 
Lektor Dennis Day, ISK 
 
Phd.-afhandling v. Rebekke E. Vetter: 
Lektor Rineke Brouwer, form.,  ISK 
Lektor Trine Heinemann,  Helsinki Universitet 
Lektor Paul McIlvenny, Aalborg Universitet 
 
Institutlederen vil tage kontakt til de indstillede. Institutrådet foreslog en række 
supplerende navne til bedømmelsesudvalgene i tilfælde af at ikke alle 
foreslåede personer ønsker at deltage. 
 

7. Interne normer 
Institutlederen havde videresendt fakultetets nylige beregning af sammenhæng  
mellem normsystem for undervisning og arbejdstimer. Beregningen vil have 
konsekvenser for instituttets interne normsystem i forbindelse med 
eksamensarbejdet. Institutrådet drøftede spørgsmålet, som på et grundlag af 
konkrete beregninger vil blive genoptaget på det næste møde i institutrådet. 
 

8. Faglige arrangementer 
Der var indkommet ansøgninger om støtte til faglige arrangementer for ca. kr. 
235.000. Institutlederen fandt det meget positivt at så mange medarbejdere 
ønsker at engagere sig på området, men gjorde opmærksom på at det store 
antal ansøgninger ikke ville kunne imødekommes i fuldt omfang. Institutrådet 
drøftede principper for tildeling af støttemidler for 2016 og gav udtryk for at en 
præcisering og tydeliggørelse af principperne bør foretages inden næste års 
uddeling. På baggrund af drøftelserne enedes institutrådet om at tilgodese alle 
ansøgninger, dog maksimalt med op til kr. 30.000.  
Ansøgninger blev imødekommet som følger: 

 

Titel Ansøger/arrangør Bevilget kr.  
Orders of language and the  
epistemology of the language sciences Stephen Cowley 30.000 
7. Internationale konference 
MultiMeDialecTranslation (MMDT) Klaus Geyer 30.000 

The Goths Revisited 
Alexandra Holsting/ 
Hans Frede Nielsen 16.800 

Seminario de otoño 
Uwe Kjær Nissen/ 
Claudio Cifuentes 7.900 

Social media as semiotic technologies 
Søren Vigild Poulsen/ 
Theo van Leeuwen 26.050 

Bandeord i Nordeuropa – 
 fra fandens lovbøger til fucking Youtube Marianne Rathje 30.000 

Social agency and human interactivity (CHIAS IV) Sune Vork Steffensen 28.324 
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9. Opfølgning på visionsseminar:  

Udsat til behandling på et senere møde i institutrådet. 
 

10. Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.05. 

 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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