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Beslutningsreferat af 6. møde i institutrådet 
onsdag den 6. marts 2013  

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

 Martin Lund deltog som referent. 
 
 Gitte Rasmussen forlod mødet under behandlingen af pkt. 7. 
 
 Der var indkommet et ekstra punkt til dagsordenen: 9) ansøgninger 
 Punkterne behandledes i rækkefølgen 1-5, 7, 9, 6, 8 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde i institutrådet den 7. februar 2013 
Referatet blev godkendt. På opfordring af Uwe Kjær Nissen vil det fremover blive 
tilstræbt at fremskynde udarbejdelse og fremsendelse af referat. 
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger. 

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
 

4. Forretningsorden for institutrådet  
Institutlederen havde udsendt udkast til forretningsorden for institutrådet, 
udarbejdet på baggrund af en forretningsorden fra Juridisk Institut. 
Institutrådet vedtog det foreliggende udkast der vil blive fremsendt til rektors 
godkendelse. 
 

5. Målsætninger  
Instituttets målsætninger skal opdateres for perioden 1. januar 2013 – 31. december 
2014. Institutlederen havde udarbejdet udkast til målsætninger med henblik på 
drøftelse i institutrådet. Udkastet vil blive tilrettet med institutrådets bemærkninger og 
udsendt til institutrådets medlemmer til endelig godkendelse. 

 
6. Faggruppegrænser  

På opfordring af flere medarbejdere ønskede institutlederen at drøfte organiseringen 
af faggrupper ved instituttet. Såvel Gitte Rasmussen som Astrid Jensen gav udtryk for 
at den nuværende faggruppeorganisering inden for visse faggrupper er 
uhensigtsmæssig i forhold til forskningsområder. Der var i institutrådet støtte til et 
forslag om at undersøge muligheden for en ny faggruppestruktur, der i højere grad 
afspejler instituttets forskningsområder. Ida Dam Sejersen gav udtryk for at også de 
studerende kunne se fordele i en faggruppestruktur baseret på undervisernes 
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forskningsområde. På baggrund af institutrådets drøftelse blev det besluttet at 
sammensætte følgende udvalg til at kigge på en mulig ændring af faggrupperne: 
Astrid Jensen, Gitte Rasmussen, Flemming Smedegaard og Steffen Nordahl Lund 
(formand). 

 
7. Bedømmelsesudvalg 

Institutrådet enedes om følgende udvalg: 
 
Adjunktur i dansk sprog og kommunikation 
Professor Henrik Galberg Jacobsen, formand, ISK 
Lektor Henrik Jørgensen Aarhus Universitet 
Lektor Eva Skafte Jensen Dansk Sprognævn 
 
Professorat i sociolingvistik 
Professor Jacob Mey, formand ISK 
Professor Karol Janicki Universitetet i Bergen 
Professor Hermine Penz Karl-Franzens-Universität, Graz 
 
Professorat i social interaktion 
Professor Jacob Mey, formand ISK 
Professor Jan Anward Universitetet i Linköping 
Professor Jürgen Streeck University of Austin 
 
Institutlederen vil snarest tage kontakt de foreslåede personer. 

8. Evt. 
Institutlederen gjorde opmærksom på at der afholdes institutudflugt den 23. 
maj. Institutsekretariatet arbejder p.t. på at sammensætte et program for 
udflugten. 
 

9. Ansøgninger 
Der var fremsendt en ansøgning om rejsestøtte i forbindelse med et 
bogprojekt ved instituttet. Da ansøgningen falder uden for de normale 
principper for tildeling af rejsestøtte, ønskede institutlederen at høre rådets 
holdning til spørgsmålet. Institutrådet drøftede ansøgningen og besluttede at 
bevilge det ansøgte beløb. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 9.20 

 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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