
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Referat fra årsmøte  
Tidspunkt: 03. april 2019, kl. 16:00-16:30 

Sted: NTNU i Ålesund, NMK, Ålesund 
 
 
Tilstede:  

Thomas de Lange UiO 

Gunn Engelsrud NIH 

Dagrun Engen NTNU 

Cecilie Enqvist-Jensen USN 

Ellen Gjervan DMMH 

Katja Hakel NTNU 

Brit Hanssen UiS 

Hjørdis Hjukse USN 

Ragnhild Holm PHS 

Gunnar Horn UiA 

Marte Bratseth Johansen NTNU 

Monika Kvernenes UiB 

Hans Erik Lefdal NMBU 

Maike Luimes Høyskolen Kristiania 

Tjalve Gj. Madsen HVL 

Petter Mathisen UiA 

Vegard Moen UiS 

Ivar Nordmo UiB 

Hanne Røising HiØ 

Anne Kristin Rønsen HVL 

Nora Sitter NTNU 

Morten Sæther DMMH 

Kristin R. Tholin USN 

Harald Wiker UiB 

 

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling 

• Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

UHped 
 Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 



Sak 2: Valg av møteleder og to referenter 

• Møteleder: Ivar Nordmo (UiB) 

• Referenter: Gunn Engelsrud (NIH), Katja Hakel (NTNU) 

 

Sak 3: Godkjenning av dagsorden 

• Saksliste ble godkjent. Ingen innkomne saker 

 

Sak 4: Årsrapport 2018-2019 

• Ivar Nordmo gikk igjennom årsrapporten før det ble åpnet for spørsmål og 

kommentarer. Thomas de Lange ga utfyllende kommentarer om 

nettverkskonferansen i 2020, som er tenkt som en nettverkssamling i forbindelse 

med avslutningsseminaret til FORMATION prosjektet ved LINK (UiO) i mai 2020. 

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/solbrekke-formation-and-

competence-building/ 

 

• Kort gjennomgang av politisk oppfølgingsarbeidet fra 2018/2019. Nettverket har en 

arbeidsgruppe som jobber med politisk oppfølgingsarbeid. Hvorvidt det skal jobbes 

opp mot nye direktorat Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling 

i høyere utdanning (DIKU) og Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI) eller 

Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) er opp til det nye 

styret å bestemme. 

• Kort gjennomgang av nettsider, webinar-serien og stimuleringsmidler. Når det gjelder 

stimuleringsmidler har det i 2018/2019 ikke kommet inn noen søknader. 

Stimuleringsmidler opprettholdes som en post på budsjettet også for 2019/2020. 

• Gjennomgang av internasjonalt samarbeid med ICED, Nordic Baltic Network for 

Higher Education, ISSOTL. 

• Nasjonalt samarbeid: nettverket bør vurdere hvorvidt det ønsker å gå inn i samarbeid 

med andre nasjonale nettverk. 

• Årsrapporten ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 5: Regnskap for 2018-2019 

• Regnskapet følger kalenderåret, dvs. viser tall for 2018. Regnskapstallene er ikke helt 

oppdatert ved årsmøtet siden Uniped-tidsskriftet ikke hadde fakturert nettverket for 

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/solbrekke-formation-and-competence-building/
https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/solbrekke-formation-and-competence-building/


jubileumssamlingen i 2018 innen årsslutt. Summen på kr. 50 000 kommer på 

regnskapet for 2019. 

 

Sak 6: Arbeidsprogram for 2019-2020 

• Arbeidsprogrammet ble presentert og det ble åpnet for innspill underveis. 

• Nettverksseminar: Styret ønsker innspill på tidspunkt, tema, innhold, gjester osv.  

• Politisk oppfølgingsarbeid: Ivar Nordmo nformerte om at UH-ped-nettverket har fått 

en observatør inn i UHR med tale og forslagsrett, styret ønsker også å tette 

samarbeidet med DIKU og NSO. 

• Websiden er åpen for innspill. Katja Hakel går ut som redaktør og styret er interessert 

i å få en ny redaktør for nettsidene. 

• Stimuleringsmidlene videreføres. Det var ingen som hadde søkt om midler til 

samarbeid om utvikling av UH-pedagogisk virksomhet. Kriteriene for 

stimuleringsmidlene er bedre synliggjort og det foreslås også at nettverksseminarer 

kan brukes bedre for å informere om dette. 

• Nasjonal satsing på utdanning til arbeid i UH-pedagogikk: Dette ble bare kort 

presentert på årsmøtet siden det var tema under dag 1 på nettverkssamlingen. Mer 

utfyllende informasjon finnes i arbeidsprogrammet. 

• Arbeidsprogrammet for 2019-2020 ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7: Budsjett for 2019-2020 

• Budsjett for 2019 ble vedtatt i 2018, men revidert til årsmøtet i 2019. Pga. den 

manglende faktureringen fra UNIPED-tidsskriftet er det oppført 50.000 NOK for lite i 

utgifter. Det er satt av 100.000 NOK til utvikling av en nasjonal UH-ped skole både i 

2019 og 2020. Dersom det trengs flere ressurser, kan det søkes om under 

stimuleringsmidler. 

• Budsjettet for 2019-2020 ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9: Valg av styre og valgkomité 

• Katja Hakel (NTNU), Ivar Nordmo (UiB) og Anne Kristin Rønsen (HVL) er på valg. Katja 

og Ivar har valgt å ikke stille på nytt, mens Anne Kristin stiller på valg. Jens Breivik 

(UiT) har trukket seg fra styret. 

• Det ble opprettet en ny midlertidig valgkomite med Trine Fossland (UiT) og Cecilie 

Enqvist-Jensen (USN). 



• Monika Kvernenes (UiB), Lillian Vederhus (UiT) og Patric Wallin (NTNU, vara) ble valgt 

som nye medlemmer i styret. Anne Kristin Rønsen (HVL) ble gjenvalgt. 

• Den nye valgkomiteen består nå av Trine Fossland, UiT, Cecilie Enqvist-Jensen (USN) 

og Tjalve Gj. Madsen (HVL). 

 

Sak 10: Evt. innkomne saker 

-- 


