Siðfræðistofnun
Fundargerð
Fundur stjórnar Siðfræðistofnunar, þriðjudaginn 12. desember 2006, kl. 12:00 í
herbergi Hugvísindastofnunar í Aðalbyggingu.
Mætt voru: Vilhjálmur Árnason, Ástríður Stefánsdóttir, Irma Sjöfn Óskarsdóttir, Páll
Hreinsson, Sólveig Anna Bóasdóttir og Salvör Nordal.
Gestur: Gunnlaugur H. Jónsson, forstöðumaður fjármálasviðs.
1.

Fundargerð síðasta stjórnarfundar lögð fram og samþykkt.

2.
Fjármál og staða stofnunarinnar. Forstöðumaður var boðaður á fund
fjármálanefndar Háskólans þar sem farið var yfir fjármál og fjárveitingu til
stofnunarinnar. Ljóst er að fjárveiting þarf að hækka verulega frá því sem nú er.
Í skiptingu fjárveitinga til næsta árs hefur framlagið til stofnunarinnar ekki verið
hækkað en eftirfarandi tekið fram:
Lagt er til að við endurskipulagningu skólans verði allar rannsóknastofnanir færðar undir skóla/deildir.
Til þess að hvetja rannsóknastofnanir utan deilda til þess að gerast
hluti af deild þegar á árinu 2007 er lagt til að taka frá 6 m.kr.
Gunnlaugur H. Jónsson, forstöðumaður fjármálasviðs, kom á fundinn og ræddi
forsendur fjármálanefndar. Hann sagði að þessar 6 milljónir myndu dreifast á þær
stofnanir sem tækju ákvörðun um að færa sig undir deild á næsta ári og gæti um 2
milljónir komið í hlut hverrar. Þá er það skilningur hans að þessi „heimanmundur“
eigi að fylgja í þrjú ár. Gunnlaugur vék því næst af fundi.
Nokkrar umræður spunnust um stöðu stofnunarinnar innan Háskólans en ljóst er að
verulega er þrýst á um að hún verði færð undir deild. Ræddir voru kostirnir í stöðunni
og hvaða deild kæmi helst til greina. Að lokum var ákveðið að Hugvísindadeild væri
besti kosturinn og formanni og forstöðumanna falið að ganga til viðræðna við
deildina.
3.
Rætt um endurútgáfu að bókinni Leitin að tilgangi lífsins. Hönnuð hefur verið
ný kápa af Berki Arnarsyni. Í tilefni endurútgáfunnar verður efnt til dagskrár 3. janúar
þar sem Róbert H. Haraldsson mun halda erindi um bókina. Þá verður afhentur
styrkur til Barnaheilla í minningu höfundar. Styrktarfé ákveðið 500 þúsund.
4.
Sagt frá lokafundi samstarfsnets Norfa / Nordforsk sem haldinn var 11.
nóvember s.l. Málstofa sem fyrirhuguð var á Hugvísindaþingi í haust féll niður og
verður væntanlega á dagskrá á vormisseri.
S.N.

