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Beslutningsreferat af 38. møde i institutrådet 

mandag d. 2. oktober 2017 

 

Tilstedeværende: Thomas Hestbæk Andersen, Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Signe 

Hannibal Jensen, Anders Klitmøller, Steffen Nordahl Lund, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal 

Skovlund, Jesper Tinggaard Svendsen, Lone Marianne Villemoes. 

1. Godkendelse af referat fra 37. møde i institutrådet den 28. august 2017 

Referat godkendt 

2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger 

3. Budget 

Institutlederen orienterede om den økonomiske situation. Fakultetet forventer et underskud de 

kommende budgetår på 25 millioner kr. Det vil kræve til- og fravalg som gradvis vil skulle 

implementeres fra 2018. Det præcise omfang af tilpasningerne kendes endnu ikke. 

Institutrådet diskuterede den alvorlige økonomiske situation og udtrykte bekymring for dens 

demotiverende påvirkning af medarbejderne og arbejdsmiljøet. 

Thomas Hestbæk Andersen ønskede ISK’s bemandingsplan på som punkt på et kommende møde i 

institutrådet. 

Der ventes en orientering fra fakultetet senere i oktober. 

4. Support til forskningsgrupper 

Institutrådet diskuterede hvordan ISK kunne sikre en nødvendig post-award support til 

forskningsgruppers hjemtagne bevillinger. Der var endvidere ønske om en styrket pre-award support 

til forskningsgrupper ifm. projektansøgninger. 

Institutlederen vil invitere rådgiver/fundraiser Tanja Gotthardsen for at afstemme fakultetets 

supportfunktion ift. forskningsgruppernes behov. 
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5. Stillinger  

Opslag til et professorat i Interaction og Cognition samt opslag af to Ph.D.-stipendier og et postdoc-

stipendie ifm. to hjemtagne Veluxbevillinger blev godkendt. Opslag af et lektorat i Organisational 

Communication, Interaction and Cognition vil blive revideret og sendt i høring blandt institutrådets 

medlemmer. 

6. Evt. 

Institutlederen vil invitere til to Brown bag-arrangementer i løbet af efteråret for at præsentere 

instituttets to nye Velux-projekter.  

Thomas Hestbæk Andersen spurgte til reglerne vedrørende momstrækning ifm. konferencer. 

Institutlederen vil undersøge nærmere. 

[Regnskabschef Jens V. Kierkegaard har efterfølgende præciseret at køb af varer og ydelser i 

forbindelse med afvikling af en konference er momspligtig. På forplejning må dog tages ¼ fradrag 

for momsudgifterne.] 

Mødet sluttede kl. 10.55 

 

Steffen Nordahl Lund   Gitte Rasmussen 
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