Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2018
Tidspunkt:

12. november 2018, kl. 12.30 -13.30

Mødested:

Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere:

Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
Hugin Skaalum (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)

Referent:

Johan Ísak Suni Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

2. Økonomisk opdatering
3. Opdatering fra rektor
4. Budget 2019
5. Udnævnelse af nyt medlem til Det Økonomiske Råd for Færøerne
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsordenen blev godkendt. Referatet blev godkendt med en rettelse (“Et
bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring over hele processen” blev tilføjet under punkt
“6a Behandling af klage”). Et medlem fremsatte endvidere ønske om, at bestyrelsen i
fremtiden diskuterer de prioriterede mål først på bestyrelsesmøder (hvis punktet er på
dagsordenen), da bestyrelsen på tidligere møder ikke altid har nået at diskutere
punkterne fyldestgørende.
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2. Økonomisk opdatering
Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskabet for oktober (se
nedenstående figurer). Overordnet set ser regnskabet fornuftigt ud, og det ser ud til, at
universitetet overholder den samlede bevilling for året.

3. Opdatering fra rektor
Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste møde, herunder:
•
•
•
•

Deltagelse i seminaret “Nordisk Energiforskning” i Stockholm
Møde med Landsverk + Umhvørvisstovan omkring samarbejde vedr opmåling
(geodæsi). Forprojekt til Center etableres i december
Møder med dekaner omkring budget 2019
Planlagt kampusstudietur foreløbig udsat

Rektor gennemgik dernæst universitets drift pr. ultimo oktober med foreløbige
fremskrivninger for året samt forslag til finanslov 2019 (se figurer på følgende side).
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Forslag til finanslov 2019

4.014 + 9.435
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4. Budget 2019
Rektor gennemgik dernæst et detaljeret regneark, der viste det foreslåede budget for
2019, afdeling for adeling. Se en samlet oversigt nedenfor.

Den samlede bestyrelse godkendte budgetforslaget. Et medlem udtrykte tilfredshed med,
at administrationen bliver styrket, og et andet medlem udtrykte glæde over, at en længe
ønsket HR-funktion nu ser ud til at blive en realitet.

5. Udnævnelse af nyt medlem til Det Økonomiske Råd for Færøerne
Sluttelig diskuterede bestyrelsen udnævnelse af et nyt medlem for Det Økonomiske Råd
for Færøerne, da rådets hidtidige formand er trådt tilbage. Bestyrelsen gennemgik en
oversigt over mulige kandidater, og der var enighed om, at bestyrelsesformanden sender
– via e-mail - en ‘short list’ over 6-7 personer, som har den fornødne erfaring, og som er
bosat på Færøerne, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne kan træffe deres endelige
beslutning om udnævnelsen.

6. Diverse
Intet.
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