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Referat fra styremøte i Senter for likestilling 

Tid: Onsdag 18. mai 2011 

Sted: Møterom E1 019, Universitetet i Agder 

Tilstede: Dag G. Aasland (styreleder), Elisabeth Haaversen, Toril Runden, Carl Erik Moe, Terje 
Tellefsen, May-Linda Magnussen 

Fra adm.: Ulla-Britt Lilleaas, Åsta Einstabland, Espen Fosse 

Andre: 2 tilhørere 

Forfall:  

Referent: Espen Fosse 
 
 
 
Styreleder Dag G. Aasland ledet styremøtet. 
 
 
Saksliste 
 
SL-sak 15/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
SL-sak 16/2011 
 

Godkjenning av referat fra styremøte 29. mars 2011 

SL-sak 17/2011 
 

Statusrapport 

SL-sak 18/2011 
 

Regnskapsrapport 

SL-sak 19/2011 
 

Senter for likestilling – fremtidig tilhørighet 

SL-sak 20/2011 Datoplan for styremøter, høsten 2011 
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SL-sak 15/2011: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 
SL-sak 16/2011: Godkjenning av referat fra styremøte 29. mars 2011 
Ingen merknader til referatet. 
 
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 29. mars 2011 godkjennes. 
 
 
SL-sak 17/2011: Statusrapport 
Ulla-Britt Lilleaas la fram statusrapport for senterets arbeid etter styremøtet i januar. 
 
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.  
 
 
SL-sak 18/2011: Regnskapsrapport 
Espen Fosse la frem regnskapsrapport pr. 2.5. og prognose for resten av året. 
 
VEDTAK: Styret tar regnskapsrapporten til orientering. 
 
 
SL-sak 19/2011: Senter for likestilling – fremtidig organisering 
Styreleder innledet om bakgrunnen for saken og sine fremstillinger i saksnotatet. Styret drøftet deretter saken. 
To forslag til vedtak ble fremmet i tillegg til styreleders forslag. 
 
Styreleders forslag til vedtak: 
Styret ber universitetets ledelse inngå samtaler med Agderforskning med sikte på en overtakelse av Senter for 
likestilling fra 1.1.2012 
    
Styremedlem Elisabeth Haaversen:  
Senter for likestilling flyttes ikke fra UIA uten at det blir foretatt en grundig evaluering av det arbeidet som til nå 
er gjennomført, samt at det foretas en konsekvensutredning av en slik flytting i forhold det arbeidet som er 
utført fra senteret sin side. 
 
Styremedlem Carl Erik Moe: 
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Dag G. Aasland, Elisabeth Haaversen og Åsta Lovise Einstabland i 
tillegg til én person oppnevnt av universitetsdirektøren. Denne arbeidsgruppen foretar en evaluering av det 
arbeidet som er utført samt en utredning av eventuelle fremtidige organiseringer og forankringer. 
 
Styreleder og Haaversen frafalt sine forslag. 
 
VEDTAK: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Dag G. Aasland, Elisabeth Haaversen og Åsta L. 
Einstabland i tillegg til én person oppnevnt av universitetsdirektøren. Denne arbeidsgruppen foretar en 
evaluering av det arbeidet som er utført samt en utredning av eventuelle fremtidige organiseringer og 
forankringer. 
 
 
SL-sak 20/2011: Datoplan for styremøter, høsten 2011 
Styret drøftet saken og ble enige om tre styremøter høsten 2011. 
 
VEDTAK: Det avholdes tre styremøter i Senter for likestilling høsten 2011; tirsdag 6. september, onsdag 2. 
november og onsdag 7. desember. Alle møtene starter kl. 13:00 og avholdes på UiA møterom E1 019. 
 
Alle vedtak var enstemmig. 


