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Beslutningsreferat af 5. møde i institutrådet 
den 7. februar 2013  

 
Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Lasse Baagø Hansen, Stine Grøndal Hansen, Hysen Hoti, Bjarne 
le Fevre Jakobsen, Astrid Jensen, Steffen Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen, Gitte 
Rasmussen, Ida Dam Sejersen, Flemming Smedegaard. 

 Martin Lund deltog som referent. 
 
 Institutlederen forlod mødet under behandlingen af pkt. 1. 
 Gitte Rasmussen forlod mødet under behandlingen af pkt. 7. 
 
 Institutlederen indledte mødet med at byde velkommen til det nye institutråd. 
 

1. Valg af næstformand 
Ifølge SDU’s vedtægt skal der blandt institutrådets VIP-medlemmer vælges 
en næstformand. Gitte Rasmussen blev foreslået som næstformand og blev 
valgt. 
 

2. Vedtagelse af forretningsorden for institutrådet 
Institutlederen havde fremsendt materiale i form af SDU’s standard-
forretningsorden for de kollegiale organer og gjorde opmærksom på at denne 
forretningsorden alene vedrører akademiske råd og studienævn. Han oplyste 
samtidig at der på nuværende tidspunkt ikke findes en forretningsorden for 
institutråd ved SDU, men var bekendt med at der ved Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet er en sådan forretningsorden under udarbejdelse. Det blev 
foreslået at afvente resultatet af dette arbejde. Institutrådet var enig i at 
udskyde punktet til senere behandling. 

 
3. Meddelelser 

 Ingen bemærkninger. 
 

4. Sager behandlet af institutlederen 
Ingen bemærkninger 
 

5. Budget 
Institutlederen orienterede om såvel fakultetets overordnede budget som 
instituttets primo driftsbudget. Han oplyste samtidig at forudsætningerne for 
instituttets fremlagte budget havde ændret sig siden udarbejdelsen, hvorfor 
det fremlagte primobudget vil blive justeret på enkelte poster. 
 

6. Studierejser 
Institutlederen havde indkaldt interessetilkendegivelser med henblik på at 
skabe et overblik over det forventede antal studierejser i 2013. Der var 
indkommet tilkendegivelser for et samlet beløb på ca. kr. 339.000. 
Institutlederen ønskede en drøftelse af principperne for tildeling af studie-
rejsestøtte. Gitte Rasmussen gjorde opmærksom på at hun fandt de nuvæ-
rende principper og beløbsgrænser problematiske. Hun fandt det utilfreds-
stillende at medarbejdere oplever at skulle betale af egen lomme for at dække 
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basale udgifter i forbindelse med konferencerejser til udlandet. Bjarne le 
Fevre Jakobsen var enig i dette synspunkt. Institutrådet drøftede 
problemstillingen og enedes om at foreslå muligheden for at afvige fra 
beløbsgrænserne i tilfælde af medarbejderes deltagelse i særligt dyre konfe-
rencer/rejser. Institutlederen tog dette til efterretning og gjorde opmærksom 
på at det vil medføre at flere medarbejdere vil skulle prioritere deres 
rejseønsker i 2013. Det besluttedes at VIP-medarbejdere kan bevilges op til 
to rejser i løbet af året, hvoraf mindst en skal være europæisk. 
 

7. Stillinger 
Institutlederen orienterede om baggrunden for ønsket om at opslå nye 
stillinger og havde udarbejdet udkast til følgende stillingsopslag: 
 
Professorat mso i Social interaction 
Udkastet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Professorat mso i Sociolinguistics 
Udkastet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Adjunktur i Dansk sprog og kommunikation 
Institutrådet drøftede udkastet. Bemærkninger vil blive sammenfattet af 
institutlederen, og opslaget vil blive rundsendt pr. mail til institutrådets 
godkendelse. 
 
Alle stillingsopslag vil blive sendt til høring i relevante studienævn. 
 
Uwe Kjær Nissen spurgte til principperne ved mso-professorater. Institut-
lederen oplyste at mso-professorater som udgangspunkt er tidsbegrænsede 
(kan dog forlænges), og at der netop knyttes særlige opgaver til stillingen. 
  

8. Indstilling af bedømmelsesudvalg 
Instituttet var anmodet om indstilling af bedømmelsesudvalg til følgende 
stillinger: 
 
Professorat i Organisational Cognition 
 
Lektorat i Organisational Communication  (English)  
 
Lektorat i engelsk  
 
Institutrådet drøftede sammensætning af udvalg til de tre stillinger og enedes 
om en række personer som institutlederen vil tage kontakt til. Såfremt det 
ikke er muligt at sammensætte udvalg på grundlag af de foreslåede personer, 
vil institutlederen kontakte institutrådet. 
 

9. Strategi- og ledelsesgrundlag 
Institutlederen orienterede om høringsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen af  
Strategi- og ledelsesgrundlag for SDU. Institutrådet drøftede det foreliggende udkast. 
Institutlederen vil på baggrund heraf snarest sammenfatte institutrådets bemærkninger 
og rundsende sammenfatningen pr. mail til institutrådets godkendelse. 

 
10. Mødetidspunkter i foråret 2013 
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Institutlederen ønskede så vidt muligt at fastholde den første onsdag i 
måneden som mødedag. Det blev besluttet at forårets møder i institutrådet 
afvikles på følgende tidspunkter: 
 
onsdag den 6. marts 2013 kl. 8.30 
onsdag den 3. april 2013 kl. 8.30 
onsdag den 1. maj 2013 kl. 8.30. 

 
11. Evt. 

Ingen bemærkninger. 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen 
Formand Næstformand  
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