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Referat fra styremøte ved SMR 29.05.04.13 kl. 0915-1100. (utkast). 

Tilstede: Styreleder Frederik Zimmer,  Hilde Henriksen Waage, Jasna Jozelic, Koen Wellens, 

Bjørn Engesland, Joanna Nicholson. 

Forfall:  Magnus Nystrand/Jørgen Traasdahl, Kjetil Mujezinovic Larsen, Else 

McClimans/Elisabeth Lier Haugseth. 

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

Kirkengen (vara med talerett for de administrativt ansatte), Christian Boe Astrup (referent), Siri 

Skåre (leder internasjonale programmer). 

 

DAGSORDEN 

Sak 8/2013 Referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Utkast til referat vedtatt enstemmig med en protokolltilførsel fra SMRs ansatte. Se 

vedlegg til dette referatet.  

Sak 9/2013 ORIENTERINGSSAKER 

9.A. Årshjul for styret: Årshjul for styrets arbeid 2013 forelå vedlagt innkalling. 

9.B. Personalendringer: det ble vist til web-oversikt over viktigste personalendringer. I tillegg 

opplyste direktør muntlig under møtet at Koen Wellens fratrer sin stilling ved SMR, ettersom han 

har fått fast ansettelse som førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet.  

9.C. Utskillelse av Nasjonal institusjon: Direktør orienterte om status for prosess med 

utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.  

9.D. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: NI-

aktivitetsoversikt for siste periode ble fremlagt. 

9.E. Søknader om eksternfinansiert forskning: En søknad er under utarbeidelse til NFRs 

utlysningsfrist 29.05.13.  

9.F. Øvrige muntlige orienteringssaker fra direktøren. 

Tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights som eies av SMR har besluttet å avslutte samarbeidet 

med Universitetsforlaget og samtidig innlede nytt samarbeide med Taylor-Francis/Routledge. 

DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER 

Sak 10/2013 Regnskap første tertial 2013:  

Saksnotat og regnskapsrapporter (styringskart basisvirksomhet, regnskap basisvirksomhet, 

regnskap eksternfinansierte prosjekter) for første tertial 2013 var vedlagt innkalling. 
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Vedtak: Styret tok redegjørelsen til etterretning og sluttet seg til forslaget om en forsiktig økning 

av forbruket i størrelsesorden 1,5 - 2 mill. kr ut dette året. 

Sak 11/2013 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak om SMR 

Fakultetsstyret behandlet på møte 22.04.13 en sak om overordnet strategi for SMR. 

Fakultetsstyremøtet vedtok enstemmig følgende: "Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en 

overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for ny strategi, datert 02.04.13." 

Ledelsen for SMR og JUS har utarbeidet framdriftsplan for det videre arbeid med strategi, 

vedtekter, NI-utskillelse, NORDEM-vurdering, finansiering. Det legges til grunn at ansatte, 

organisasjonene og organer løpende informeres og/eller involveres. Se neste dagsordenpunkt om 

senterets arbeid med NORDEM-vurderingen. Direktør redegjorde for saken etterfulgt av en 

generell diskusjon i styret. 

Sak 12/2013 Vurdering av NORDEM 

Som følge av at Fakultetsstyrets behandling av overordnet strategi for SMR 22.04.13 - se 

dagsordenpunkt 11/2013 ovenfor - har fakultetet vedtatt følgende: "En vurdering av NORDEM-

prosjektet skal gjennomføres våren 2013 fordi nåværende kontrakt går ut i 2014." Notat fra SMRs 

direktør om senterets arbeid med NORDEM-vurderingen var distribuert med epost på forhånd og 

papirversjon ble delt ut på møtet. 

Vedtak: Styret slutter seg til direktørens notat, spesielt anbefalingen om å forlenge avtaleperioden 

med to år for å søke avklaring av spørsmålene tilknyttet fremtidig organisering av NORDEM. 

Styret er opptatt av at en eventuell ny organisering for NORDEM er velegnet. 

FAGLIG PRESENTASJON AV SMRS AKTIVITETER 

China Autonomy Program ble presentert for styret av programleder Zhou Yong.  

EVENTUELT 
Ingen saker tatt opp. 
 
 
 
Nils A. Butenschøn     
Direktør          

Christian Boe Astrup 
Referent 
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VEDLEGG: Protokolltilførsel fra SMRs ansatte:  

De ansattes styrerepresentanter ved SMR viser til utkast til referat fra styremøte 11/4 som er 

publisert på web. 

Etter vår mening gjengir ikke de to siste avsnittene diskusjonen i styret på en balansert måte. Vi vil 

derfor foreslå følgende omformuleringer av de to avsnittene; 

Det påfølgende ordskiftet viste at det var bred enighet i styret om at det var svært positivt at 

fakultetet ønsker å styrke basisfinansieringen til senteret og å fortsatt ha et sterkt og tverrfaglig 

SMR. Flere i styret uttrykte misnøye med prosessen rundt utforming av notatet som skal legges 

frem for fakultetsstyret, bl. a. at fakultetet ikke tok til følge vedtaket fattet av SMRs styre 8. mars 

i denne saken. Etter ansattes oppfatning har det vært lite transparens i denne saken. 

Nedtoningen av anvendt virksomhet, og dennes betydning for senteret, kan innebære en 

strategisk nyorientering som etter vedtektene skulle innebære en langt bredere behandling. 

En rekke endringsforslag ble presentert, hvorav de fleste ble tatt til følge for oversendelse til 

fakultetet. Styret sluttet seg enstemmig til den endrede versjon av notatet. 

Med vennlig hilsen 

Jasna Jozelic 

Representant for administrativt ansatte SMRs styre 


