DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS TSAMI KARATASOU 5, GR-117 42, ATHENS, GREECE
TEL: (30210)092 31 351, 92 41 420. FAX: (30210) 92 15 993,

PROTOKOLL
fra møte i Styret for Det norske institutt i Athen, fredag 17. mars 2017 kl. 10:00 -13:00, i
styrerleiligheten, Erechtheiou 30, Athen.
Til stede: Einar Thomassen og Trine Moe (UiB), Eirik Welo (UiO), Rolf Gaasland (UiT)
Forfall: Marek E. Jasinski (NTNU), John Kamsvåg (vara NTNU)
Fra NIA: Jorunn Økland og Delia Tzortzaki
Observatører: Kim Ove Hommen og Ingrid Endal, UiB
Sekretær: Unni Karin Utvik
SAKSLISTE
I

INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent. Tre saker til eventuelt.

II

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. NOVEMBER 2016
Godkjent.

III

REFERATSAKER – ORIENTERINGER
a) Rapport fra arkeologiske prosjekt
Det har oppstått visse problemer knyttet til lagerbygning i Tegea. Lageret må
bygges, men eforen kan ikke stille passende tomt til disposisjon. NIA har
oppfattet det slik at instituttet fikk klarsignal til å lete etter en passende tomt
på egen hånd og har blant annet vært i kontakt med den politiske ledelsen i
Tripoli. Det kan åpne seg en mulighet for å bygge like i nærheten av tempelet.
Det jobbes videre med saken i samarbeid med de aktuelle myndighetene.
NIA bør vurdere sitt videre engasjement i Tegea, og oppføring av et
lagerbygg kan eventuelt markere avslutningen på engasjementet. Det er
viktig at publikasjonen snart kommer ut.
Det er en klar forbindelse mellom prosjektet knyttet til det bysantinske fortet
Kastro Apalirou på Naxos og undervannsprosjektet utenfor Naxos, som
startet opp i 2016. Undervannsprosjektet har som siktemål å lokalisere
havnen til Kastro Apalirou for å danne et bilde av bysamfunnet. Det er stor
interesse for Kastro Apalirou, og foredrag om prosjektet samler mange.
Det er ikke søkt om videreføring av prosjektet i Karystos på Evia i denne
omgangen siden det er behov for å bruke mer tid på å involvere norske
fagmiljøer. Det er imidlertid mange norske studenter som deltar i Karystos,
hovedsakelig rekruttert fra BA-kurset.
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b) Orientering om arbeidet med ny struktur på nettsidene
Ingrid Endal orienterte om arbeidet med å gjøre instituttets nettsider mer
brukervennlige. Det er enighet om strukturen, og en vil jobbe videre med å gi
sidene et nytt og moderne utseende. Det må dessuten legges ut bedre
informasjon om NIA på eierinstitusjonenes nettsider. Forslag til ny logo for
NIA ble også presentert.

AI 01/17

ÅRSREGNSKAP 2016
Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for 2016.

AI 02/17

ÅRSRAPPORT 2016
Vedtak: Styret tar årsrapporten for 2016 til orientering og takker de ansatte for
god innsats gjennom året.

AI 03/17

TILDELING AV NIA-STIPEND 2017
Vedtak: I samsvar med innstilling fra instituttstyrer og diskusjonen i styret blir
følgende tildelt NIA-stipend:










Signe Barfoed, NOK 16.000
Martine Petlund Breiby, NOK 10.000
Sarah Nash, NOK 15.000
Carmen Cuenca-Garcia, NOK 20.000
Aikaterini Psoma, NOK 18.000
Robert Clinton Simms, NOK 5.000
Jo-Simon Stokke, NOK 10.000
Alexandros Tsakos, NOK 10.000
Sanja Vucetic, NOK 16.000

DRØFTINGSSAK – VEIEN VIDERE UTEN UIT

AI 04/17

Vedtak: Styret diskuterte saken. Forslag til justerte statutter vil bli lagt fram for
styret på møtet i Bergen i november.
EVENTUELT





NIA hadde tidligere en venneforening i Norge. Instituttstyrer foreslo at en
undersøker mulighetene for å vekke denne til live.
Eirik Welo informerte om at etablering av emnet Det antikke Hellas’ historie ved
UiB hadde vakt litt uro i fagmiljøet ved UiO siden det blir oppfattet som en
konkurrent til BA-kurset Den klassiske kulturen. Markedet i Norge er lite, og en
bør derfor samarbeide om kurstilbudet ved NIA.
Møtedato for styremøtet i Bergen høsten 2017: torsdag 2. november

Einar Thomassen
styreleder
Unni K. Utvik
sekretær
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