REFERAT FRA STYREMØTE 8.NOVEMBER 2017 kl.09.00-10.00 (telefonmøte)

Tilstede: Per Ivar Kvammen, Idar Mestad, Kjetil Reier-Røberg og Ragnhild Lyngved Staberg.

Saksliste:

1. Planlegging av årsmøtet på Hell 16.november
2. Søknader om reisestøtte til Forskerskoledagen og Hell-seminaret
3. Eventuelt

Referat:
1. Vi diskuterte innholdet til årsmeldingen. I løpet av 2017 har vi kun hatt to styremøter, ett i
februar og ett i november. NNN har deltatt i diskusjonen av kjerneelementer og sendt inn
høringsuttalelse ved første runde. Idar har vært NNN sin representant i planleggingen av Hellseminaret. For øvrig har NNN arrangert Forskerskoledagen i Oslo (fredag 20.oktober).
Ragnhild og Per Ivar deler på arbeidet med årsmeldingen.
Kjetil informerte om regnskap og budsjett. Kontingent sendes ut i disse dager (nå gjennom
elektronisk fakturasystem).
Valg: Følgende er på valg i år: Idar (vara, velges for 1 år) og Per Ivar (leder, har sittet i 3 år). Liv
Oddrun Voll og Tom Klepaker sitter i valgkomite, Per Ivar sender disse en påminnelse.
Innmeldt sak til årsmøtet: Forskerskoledagen. Skal vi fortsette å arrangere denne på Blindern
hvert år ifm Naturfagkonferansen? Erfaring fra to år viser at de fleste deltakere kommer fra
Østlandet og Sørlandet. Kan det være en ide å innføre en rullerende ordning med tanke på
arrangør? At vertsinstitusjon kan ligge på Vestlandet ett år, i Nord-Norge året etter etc.? NNN
skal bidra til brobygging mellom institusjoner, og vi ser et potensial her til å involvere flere
institusjoner. Vi ønsker å diskutere ideene med medlemmene, og Kjetil forbereder en sak om
dette til årsmøtet.
2. Det kom inn to søknader om reisestøtte til Forskerskoledagen, totalt 8231,-. Disse innvilges.
Pr 08.11.17 har det kommet inn seks søknader om reisestøtte til Hell-seminaret, totalt
19072,-. Vi ser at vi har glemt å opplyse om søknadsfrist til disse midlene, og vedtok å gå ut
med en påminnelse i epost, med frist 13.11. Vi ønsker å fordele midlene etter tidligere gitte
kriterier (medlemskap, tilknytning til lærerutdanning, mest mulig geografisk spredning,
prioritering av de som skal holde innlegg, enten/eller-tildeling), og venter med endelig
avgjørelse og informasjon til søkerne til 14.11 (nytt telefonmøte den dagen vedr.
søknadsbehandling).

Trondheim 08.11.2017
Ragnhild Lyngved Staberg (referent)

