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Beslutningsreferat af 37. møde i institutrådet 

mandag d. 28. august 2017 

 

Tilstedeværende: Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Anders Klitmøller, Steffen Nordahl Lund, 

Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Jesper Tinggaard Svendsen, Lone Marianne Villemoes. 

Afbud: Thomas Hestbæk Andersen. 

 

1. Godkendelse af referat fra 36. møde i institutrådet d. 3. maj 2017 

Referat godkendt 

2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger 

3. Sager behandlet 

Institutrådet diskuterede hvorvidt behandlede sager fremover skal figurere på dagsordenen. Det blev 

besluttet at kun længerevarende tjenestestedsforlæggelser behøver at blive anført.  

4. Interne normer 

Institutrådet drøftede enkelte ændringer til justering af normerne. Ændringerne vil blive tilføjet 

hvorefter de interne normer vil være gældende. 

5. Strategiplan 2018-2020 

Institutrådet drøftede proceduren for udfærdigelse af instituttets strategiplan 2018-2020 inden for 

rammerne af direktionens reviderede Strategi 2020. For at sikre inddragelse af alle blev det besluttet 

at inddele medarbejderne i faggrupper og forskningscentre/forskergrupper. Institutlederen vil 

herefter invitere de forskellige miljøer til respektivt at fremsende forslag til strategi ift. relevante 

områder. Der vil opfølgende blive afholdt et ekstraordinært institutrådsmøde mhp. en samlet 

strategiplan som efterfølgende vil blive bragt i høring.  
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6. Refugieophold foråret 2018 

Institutrådet besluttede i,lighed med tidligere år at indkalde ansøgninger om et 4 dages refugieophold 

i foråret 2018 på Løgumkloster Refugium. Medarbejdere som ikke tidligere er blevet bevilget et 

ophold, vil blive prioriteret. 

7. Lokaler 

ISK tildeles lokaler efter en bestemt fordelingsnøgle ift. fastansatte medarbejdere, og det giver 

udfordringer når der skal findes kontoradgang til gæsteforskere, udenlandske gæster, emeriti, 

studentermedhjælpere m.fl.  

Projektrummet eLab er blevet ombygget. Det skal afklares blandt forskningslederne om brugen af 

det nye lokale skal prioritere centermødeaktiviteter eller projektaktiviteter.  

[Forskningsudvalget har efterfølgende besluttet at eLab primært skal benyttes til projektaktiviteter og 

sekundært til mødeaktiviteter.] 

8. Ph.d.-bedømmelsesudvalg 

Følgende udvalg blev foreslået indstillet til bedømmelse af Signe Hannibal Jensens ph.d.-afhandling: 

1. Rasmus Nielsen, formand SDU 

2. Liss Kerstin Sylvén Göteborg Universitet 

3. Geoffrey Sockett  L’université Paris Descartes 

9. Evt.  

Institutrådet drøftede mødedatoer i foråret 2018. Det blev besluttet at fastholde onsdag formiddag 

som fast mødedag for institutrådsmøderne. 

Det blev endvidere ønsket at få support til forskningsenhederne på som punkt på dagsordenen til 

næste institutrådsmøde. 

 

Mødet sluttede kl. 11.05 

 

Steffen Nordahl Lund   Gitte Rasmussen 

Formand    Næstformand 

 


