REFERAT FRA STYREMØTE 10.APRIL 2018 kl.14.30-15.30 (telefonmøte)

Tilstede: Idar Mestad, Frode Hermann Henanger, Kjetil Reier-Røberg, Ragnhild Lyngved Staberg
Fraværende: Merethe Frøyland, Birgitte Bjønnes, Katarina Pajchel

Saksliste:
1.
2.
3.
4.

Hell-seminaret. Program, poster og prioriteringer.
Forskerskoledagen. Program og finansiering.
Læreplanutkast i oktober. NNN sin rolle i utsendt høring.
Eventuelt

Referat:
1. Programmet for Hell-seminaret er ferdig. Naturfagsenteret har lagt ut en lenke der en kan
melde seg på. Frode sender i dag ut en informasjons-epost med lenke til nettverket.
FoU-presentasjoner: Totalt avsatt tid 2t 15 min. Vi har fått 8 innkomne ønsker som
tilfredsstiller kravet om at det skal være allerede bearbeidede resultater (forskning heller enn
utvikling). Arbeid i utviklingsfasen henvises til Forskerskoledagen. For å få plass til alle
bidragene, vedtok styret å kjøre to parallelle sesjoner (under forutsetning om at hotellet har
et rom tilgjengelig). Idar undersøker med Lise om vi kan få leie et rom til og lager forslag til
inndeling av paralleller (basert på BLU/GLU).
Økonomi: 179.000,- på bok
Inntekt ca. 40.000,- pr år.
Foreløpig budsjett (forrige årsrapport) la opp til innsparing.
Vi betaler nå Vanessa Kind, reise og opphold, ca. 10.000,Vi vil sette opp budsjett for Forskerskoledagen innen 1.nov. og se det i sammenheng med
Hell-seminaret og søknader om reisestøtte.
Frode: Sender ut informasjon og innkalling til årsmøtet på forhånd. Info om ønske om saker
før 10.november.
Valg: Purring på valgkomite. Idar sitter t.o.m. 2018. Kjetil, Ragnhild og Birgitte er på valg. Idar
tilbyr seg å sitte et år til. Kjetil og Ragnhild tenker på saken.
2. EVU i regi av Naturfagsenteret har samling 12.-13.februar 2019 i Oslo. Vi har tenkt
Forskerskoledag fra lunsj til lunsj 11.-12.februar. Pga kollisjonen vil vi flytte datoen for
Forskerskoledagen. Forskerskoledagen – Naturfagsenteret har tidligere dekket lunsjutgifter.
Muligheten for dette undersøkes. Reisestøtte trengs til evt bidragsytere.
Lokalet i Bergen er i orden (HVL).
3. Styret mener at vi bør engasjere oss i høringen av de nye læreplanene i Fagfornyelsen.
4. Nytt styremøte: 1.november 2018.
Trondheim 04.10.2018
Ragnhild Lyngved Staberg (referent)

