Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2019
Tidspunkt:

19. marts 2019, kl. 11.00 -12.00

Mødested:

Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere:

Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Casper Rosen (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand) - fraværende
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Sigurð í Jákupsstovu (rektor) - fraværende
Johan Hansen (universitetsdirektør)
Hugin Skaalum (økonomichef) – deltog ifm. punkt 2
Anna Sofía Lava (projektkoordinator) - deltog ifm. punkt 3

Referent:

Johan Ísak Suni Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden og referat fra de to sidste møder
Opdatering fra rektor, inklusive månedsregnskab januar og februar 2019
Projektkontoret / Center for Innovation, Anna Sofía Lava projektkoordinator præsenterer
Diverse
4a. Opdatering vedrørende rektoransættelse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde
Opdatering vedrørende rektoransættelse blev foreslået under punkt 4 (Diverse), hvorefter dagsordenen
blev godkendt. Begge referater blev også godkendt, dog med en mindre rettelse til referatet fra 21.
januar ("valg" blev ændret til "ansættelse" under punktet ang. rektoransættelse).

2. Opdatering fra rektor, inkl. månedsregnskab januar og februar 2019
Rektor var bortrejst, så efter aftale gennemgik universitetsdirektøren rektors orientering. Økonomichef
Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskab for januar og februar 2019.
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Siden sidste bestyrelsesmøde 26/2-19:
•
•

•

•
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Jura uddannelsen, bachelor í lóg, er blevet godkendt af ministeriet, ved minister Hanna Jensen,
til studiestart 2019
Evalueringsmøde for WNS programmet der blev afholdt 5. marts var vellykket og med en positiv
holdning blandt universiteterne (UG, HÍ, UA, FF, NU) i forhold til at fortsætte og styrke
samarbejdet omkring master programmet “West Nordic Studies – Governance and Sustainable
Management”
– Fróðskaparseturs del af programmet skal styrkes
– Optagelse i 2019 reduceres eller om nødvendigt aflyses
Samarbejdsaftaler forventes indgået med Ålborg universitet og Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines før sommeren. Et bestyrelsesmedlem spurgte til de nærmere detaljer for
samarbejdet.
Ansøgning om ekstrabevilling til fortsættelse af campusarbejdet sendt til ministeriet

•
•
•

Geospatial Center, samarbejde med Umhvørvisstovan og Landsverk forberedes til formel
etablering i april/mai. Gethin Wyn Roberts koordinerer og leder arbejdet.
3 ansøgninger modtaget til forskningsstilling vedrørende akvakultur og miljø – evaluering pågår
Magni Mohr udnævnes til professor pr. 1. april.

Prioriterede mål:

* Disse funktioner samles under det nye center

3. Projektkontoret / Center for Innovation
Anna Sofía Lava, nyansat projektkoordinator, gennemgik formål og arbejdsgang for den nydannede
enhed "Verkætlanareindin" (Projektkontoret). Præsentationen kan ses i Appendiks A (på færøsk).

4a. Diverse: Opdatering vedrørende rektoransættelse
Bestyrelsesformanden gav bestyrelsen en kort opdatering om stillingsopslag m.m. i forbindelse med
stillingsopslag for rektorstillingen på universitetet. Fristen for ansøgninger er 1. maj og stillingen skal
besættes 1. september.
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Appendix A:
Verkætlanareindin
ARBEIÐSUPPGÁVUR
• Virka fyri øktari uttanhýsis fígging til granskingarverkætlanir
• Menna samstarv við vinnulív, myndugleikar og granskingarstovnar
• Skipa karmar fyri nýskapandi virksemi og menning
• Samskipa eftirútbúgvingar- og skeiðsvirksemi á Setrinum
MANNAGONGD
1.Uttanhýsis fígging
I. Skapa yvirlit yvir núverandi uttanhýsis fígging, granskingarverkætlanir og tørv
II. Skapa yvirlit yvir uttanhýsis fíggingarmøguleikar
III. Byggja upp førleikar at vegleiða og stuðla granskarunum í at søkja um uttanhýsis fígging til
granskingarverkætlanir í Føroyum og uttanlands
IV. Myndugleikatænasta
2. Samstarv
I. Betra um sambandið millum Setrið og uttanhýsis leikarar í samfelagnum og uttanlands, eitt nú vinnu,
universitet og organisatiónir
II. Finna møguleikar og felags áhugamál fyri samstarvi, ið gagnar báðum pørtum
III. Kenna tørvin hjá granskarum á Setrinum og hvørji granskingarøki tørva samstarvspartnarar frá
føroyska samfelagnum og fíggjarligan stuðul
3. Nýskapan og menning
I. Eggja til netverkan og samstarv innanhýsis fyri at skapa eitt munagott granskingarvirksemi
II. Tvørdeildarsamstarv um felags verkætlanir, áhugamál og mannagongdir
III. Mentorskipan til granskararnar
IV. Beina fyri avbjóðingum umvegis styrktum samstarvi
4. Eftirútbúgving og skeiðvirksemi
I. Skipa økið og gera felags mannagongdir fyri alt Setrið
II. Gera tað meira sjónligt á heimasíðuni við eini síðu fyri seg
III. Kenna tørvin á eftirútbúgving í samfelagnum
IV. Samskifta við vinnu og myndugleikar um møguleikar og samstarv um hesi viðurskifti
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