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Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter 

Referat fra styremøte ved SMR 25.10.12 kl. 0915 – 1130. 

Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer, Halvard Vike, Kristine Bruland (vara for Hilde Henriksen 

Waage), Jasna Jozelic, Kjetil Mujezinovic Larsen, Ingvill Plesner. 

Forfall: Hilde Henriksen Waage, Magnus Danielsen, Cecilie Schjatvedt, Bjørn Engesland, Magnus 

Nystrand 

Til stede uten stemmerett: Direktør Nils A. Butenschøn, kontorsjef Daniel Kjelling, Christian 

Ranheim (vara med møterett), Christian Boe Astrup (referent). 

DAGSORDEN 

SAK 14/2012 Referat fra forrige styremøte 

Vedlagt utkast til referat fra styremøte 13.09.12 

Vedtak: Utkast til referat vedtatt enstemmig. 

 

SAK 14/2012 ORIENTERINGSSAKER 

1. Årshjul styret 2012: Kontorsjef orienterte, minnet om det kombinerte 

styremøtet/halvdagsseminaret i desember. 

2. Personalendringer: Det vises til web-oversikt. Det ble i tillegg opplyst at to nye post-doc-er er 

ansatt ved Multirights-prosjektet. 

Styreleder orienterte om status hva angår rekruttering av direktør.  Inviterte også styret til å spille 

inn forslag til personer som kan være aktuelle.  

3. Perioderegnskap 2. tertial 2012: Kontorsjef orienterte. Anslått overskudd er 2 mill. kr. 

Påpekte under redegjørelsen den betydelige andel av eksterne midler innen finansieringen av 

senteret. Dette medfører behov for justering av forholdet mellom eksterne midler og basismidler 

som i realiteten kun kan foretas ved årsskifter. Først og fremst er dette et teknisk spørsmål, men 

det krever betydelig merarbeid.  
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Styreleder påpekte at det kunne være vanskelig å få oversikt over praksis hva angår 

inntektsinnhenting i forhold til periodisering av budsjetterte inntekter. Saken følges opp vis a vis 

fakultet. 

4. Budsjett 2013: Kontorsjef orienterte. Budsjettprosessen på fakultetet er kommet kortere enn 

forventet, slik at administrasjonen ikke kan legge frem forslag til budsjett for 2013 til behandling i 

styret som planlagt.  

Budsjettsaken utsettes følgelig til behandling på styremøtet 13/12. Ingen vesentlige endringer etter 

redegjørelse på styremøtet 13/9.  

5. Muntlige orienteringer fra direktøren og utskillelse av Nasjonal institusjon ble 

etter direktørens anmodning slått sammen til et punkt. Direktøren redegjorde for ulike 

prioriteringer for 2013. Herunder: Sikre en ryddig avvikling av NI-mandatet og gode avtaler i den 

forbindelse. Oppfølging av planer fra UiO sentralt om evaluering av SMR, samt sikre finansiering 

av ikke-juridiske vitenskapelige stillinger. Fortsatt styrking av TAGene samt videreføring av vitass-

ordninger. Fortsatt involvering av de internasjonale programmene i forskningen og sikre en 

internasjonal forlagskanal for utgivelse av tidsskriftet - Nordic Journal of Human Rights. Kartlegge 

NORDEMs fremtid ved SMR, herunder vurdere muligheter for sterkere integrasjon av NORDEM i 

senterets faglige virksomhet.   

Direktøren orienterte om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter. Brev fra SMR til FNs akkrediteringsorgan var vedlagt innkallingen. 

6. Jubileumsarrangementer høsten 2012: Direktør redegjorde for høstens tre konferanser, 

om Disability rights (avviklet i oktober med meget god oppslutning), Group Autonomy and its 

Critics og en workshop om the Nordic Human Rights Paradox, begge i desember.  

7. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter: Førsteamanuensis Gentian 

Zyberi orienterte om sin søknad, "Protecting Community Interests in International Law. 

Challenges and Prospects" til ERC, Starting Grant 2013. 

8. Aktivitetsoversikt fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI): Oversikten 

fulgte vedlagt innkallingen.   

DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER 

Ingen saker er meldt. 

ORIENTERING OM FAGLIG AKTIVITET VED SMR 

Vietnamprogrammet, ved programleder Gisle Kvanvig, ble presentert. Kvanvig redegjorde kort 

for forhold i Vietnam, inkludert betingelsene for å drive menneskerettsfaglig arbeid og om 

programmets hovedprosjekter med vekt på masterprogrammet ved Vietnam National University. 



 3 

 

 

Eventuelt: 

Innstillingsutvalgets medlem Jasna Jozelic har opplyst at hun må fratre utvalget for innstilling av 

ny direktør av familiære årsaker. Styreleder gis fullmakt til å oppnevne nytt medlem. Ingvill 

Plesner ønsket å protokollføre et sterkt ønske om at utvalget bør ha i alle fall et kvinnelig medlem. 

Dette fikk støtte fra Kristine Bruland og Halvard Vike. Hele styret støttet intensjonen i forslaget. 

 

 

Nils A. Butenschøn 

direktør         

 

Christian Boe Astrup 

referent 


