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, fredag 24. november 2017 kl. 13:00 -16:15, i
Kollegierommet, Muséplass 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: Steinar Vestad, Universitetet i Bergen
Sekretær: Unni Karin Utvik og Therese Hystad

SAKSLISTE
I

INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent. Én sak til eventuelt.

II

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2017
Godkjent.

III

REFERATSAKER – ORIENTERINGER
a) Framtidig organisering av NIA – orientering om arbeidsgruppen
Universitetet i Bergen har satt ned en arbeidsgruppe bestående av prorektor
ved UiB og dekanen ved HF, UiO, som skal se på framtidig organisering av
NIA etter at UiT og NTNU har trukket seg ut. Steinar Vestad, sekretær for
arbeidsgruppen, gikk gjennom bakgrunn og mandat og orienterte om arbeidet
så langt. NIA er et godt redskap for å tilrettelegge for aktivitet i det indre
Middelhavet, og arbeidsgruppen anser det som viktigst å avklare hva eierne
vil med instituttet. I forbindelse med besøk i Athen har arbeidsgruppen hatt
samtaler med ambassaden og de øvrige nordiske instituttene, og forpliktelser
i forhold til den greske stat og de andre nordiske instituttene blir vurdert.
Arbeidsgruppens innstilling skal etter planen leveres innen 15. desember.
b) Rapport fra arkeologiske prosjekt
NIA har i 2017 hatt prosjekter med aktivt feltarbeid i Tegea (ved Mari
Malmer), på Naxos (det bysantinske fortet Kastro Apalirou ved Knut Ødegård
m.fl.) og utenfor Naxos (maritimt prosjekt ved Sven Ahrens). Tillatelsen for de
aktive prosjektene utgår i år. Det vil bli søkt om forlengelse av de Naxosrelaterte prosjektene, og i tillegg vil det bli søkt om tillatelse for en ny aktiv
periode i Karystos på Evvia (studiesesong i 2017).
Det eldre utgravingsprosjektet i Tegea er i publiseringsfasen. Det er
fremdeles usikkert når Tegea, bind 3, vil foreligge, og en workshop knyttet til

bind 4 er blitt utsatt. Det vil imidlertid komme publikasjoner knyttet til
prosjektet på Kastro Apalirou (med publiseringsstøtte fra NFR) og Karystos.
Instituttet planlegger et nytt utgravingsprosjekt i Karystos. Det søkes om
eksterne midler til dette. Det ble i år avholdt sommerkurs på Evvia med
studenter som hovedsakelig var rekruttert via kurs/emner gitt i Athen av
medlemsinstitusjonene. NIA venter dessuten på nyheter om et potensielt nytt
prosjekt i Tegea ved Jørgen Bakke, UiB.
c) Instituttstyrer orienterer om driften
Høsten 2017 har det vært arrangert en del konferanser, blant annet én i
samarbeid med Akropolis-museet, det nederlandske instituttet og Onassis
Foundation knyttet til en utstilling, og én i samarbeid med Panteionuniversitetet samt Athens School of Fine Arts. Begge konferansene har
involvert norske samfunnsforskere. En ser at langt flere enn den opprinnelige
brukergruppen viser interesse for NIA, noe som står i kontrast til det bildet de
norske eierinstitusjonene har av instituttet. NIA har blant annet hatt besøk av
samfunnsvitere fra UiT, en delegasjon fra UiA og en stor gruppe fra NTNU.
Det var også stor interesse for EVU-kurset for lærere i den videregående
skolen. NIA har videre et godt samarbeid med den nordiske forskerskolen i
arkeologi, som har brukt instituttet flere ganger. Den nye forskerleiligheten
har vist seg å være en god investering, og det er stor pågang fra mange ulike
institusjoner.

AI 05/17

REGNSKAP PER 30. SEPTEMBER 2017
Vedtak: Styret godkjenner regnskapet per 30. september 2017.

AI 06/17

ÅRPLAN 2018
Vedtak: Styret tar forslaget til årsplan for 2018 til orientering.

AI 07/17

BUDSJETT 2018
Vedtak: Styret godkjenner det foreslåtte budsjettet for 2018 for Det norske
institutt i Athen.

A 08/17

DRØFTINGSSAK. INITIATIVER FOR Å SIKRE INSTITUTTETS FRAMTID –
INNSPILL FRA STYRETS MEDLEMMER
Vedtak: Styret diskuterte saken. Styret finner det spesielt viktig å fronte
mangfold, stimulere til aktivitet og fjerne hindringer for undervisningssamarbeid
på tvers av institusjonene.

EVENTUELT
Datoer for møter i Athen våren 2018:
 Årsmøte fredag 23. mars, styremøte lørdag 24. mars.

Einar Thomassen
styreleder
Unni K. Utvik
sekretær

