DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS TSAMI KARATASOU 5, GR-117 42, ATHENS, GREECE
TEL: (30210)092 31 351, 92 41 420. FAX: (30210) 92 15 993,

PROTOKOLL
fra møte i Styret for Det norske institutt i Athen, tirsdag 1. november 2016 kl. 13:00 -16:30,
Møterom 2, Muséplassen 1, Universitetet i Bergen.
Til stede: Einar Thomassen og Trine Moe (UiB), Eirik Welo (UiO), Rolf Gaasland (UiT)
Forfall: Marek E. Jasinski (NTNU), John Kamsvåg (vara NTNU)
Fra NIA: Jorunn Økland og Delia Tzortzaki
Observatør: Ingrid Endal, UiB
Sekretær: Therese Hystad og Unni Karin Utvik

SAKSLISTE
I

INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent. AI 10/16 ble behandlet før AI 09/16. Én sak til eventuelt.

II

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. APRIL 2016
Godkjent.

III

REFERATSAKER – ORIENTERINGER
a) Instituttstyrer orienterer om driften
Instituttstyrer har opplevd det som relativt enkelt å øke aktiviteten ved og
engasjementet for NIA. Administrasjonen er nå fulltallig, og det er behov for å
se på hva som er hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de ansatte. En må
også se på hvordan grupper som ikke kommer fra eierinstitusjonene, skal
betale for tjenester/bruk av fasiliteter, siden de legger beslag på tid og
ressurser. Det har til tider vært nødvendig å skjerme de ansatte for at de skal
kunne ivareta andre oppgaver enn besøk.
Fra våren 2017 vil UiB tilby BA-emnet Det antikke Hellas’ historie i samarbeid
med NIA samt et masteremne i filosofi. Disse to emnene kommer i tillegg til
BA-kursene som tilbys av UiO. Både UiA og NTNU planlegger studieturer til
Athen i 2017. Gruppen fra NTNU vil inkludere studenter og lærere fra flere
institutt og fagmiljøer innen humaniora. Den økte undervisningsaktiviteten
krever at budsjettposten for undervisning økes. Det har videre vært avviklet
ph.d.-kurs i samarbeid med den nordiske forskerskolen i arkeologi og med
den nye forskerskolen Autoritative tekster og deres resepsjon (ATTR). I
september ble det arrangert en stor internasjonal konferanse om kjønn og
likestilling i samarbeid med UiO, og det var stor interesse for konferansen.
Konferanser i Athen tiltrekker seg nå forskere fra mange ulike fagfelt relatert
til det indre Middelhavet, siden Athen på grunn av sikkerhetssituasjonen er
blitt et alternativ til Tyrkia.
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Instituttstyrer har til nå primært hatt fokus på samarbeid med de norske
fagmiljøene og ikke så mye på samarbeid med de øvrige nordiske instituttene
i Athen utover på det praktiske planet. Det kan imidlertid bli et samarbeid med
det svenske instituttet og fagmiljøer i USA om en konferanse. Instituttstyrer
finner det svært positivt at aktiviteten ved NIA har tatt seg opp så raskt.
b) UiOs beslutning om videreføring av deltakelsen i NIA
Styret tok beslutningen om at UiO vil videreføre sin deltakelse i NIA til
orientering. Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag har nedsatt et fast
utvalg, som bl.a. skal koordinere samarbeidet knyttet til utenlandssentrene og
se på budsjettmodell og fordelingsnøkkel. Utvalget ledes av Trine Moe, UiB,
og består av fakultetsdirektørene ved de involverte fakultetene.

AI 07/16

REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.16
Vedtak: Styret godkjenner regnskapet pr. 30. september 2016.

AI 08/16

ÅRSPLAN 2017
Vedtak: Styret tar forslaget til årsplan for 2017 til orientering.

AI 09/16

BUDSJETT 2017
Vedtak: Styret godkjenner det foreslåtte budsjettet for 2017 for Det norske
institutt i Athen.

AI 10/16

RAPPORT FRÅ ARKEOLOGISKE PROSJEKT
Vedtak: Styret vedtar å bevilge 10.000 Euro til frikjøp av landområdet Gourimadi
for arkeologiske utgravninger. Bevilgningen gis under forutsetning av at de
juridiske spørsmålene rundt kjøpet av eiendommen avklares, og at det inngås en
avtale som også inkluderer plan for samarbeid med norske eierinstitusjoner og
drift av prosjektet.

EVENTUELT
Møtedato for møter i Athen våren 2017:
•
•

torsdag 16. mars: årsmøte
fredag 17. mars: styremøte

Eventuell ekskursjon: fredag 17. mars - lørdag 18. mars

Einar Thomassen
styreleder
Unni K. Utvik
sekretær
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