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Sak 1/09: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Innkallelse og saksliste godkjent uten kommentarer 
 
 
Sak 2/09: Årsrapport og regnskap 2008 
 
Årsrapport for 2008 besto kun av en 2-siders kortversjon som ble skrevet som et bidrag til 
årsrapporten for Biologisk Institutt ved UiO. Styret etterlyste mer informasjon om de konkrete 
prosjektene ved senteret. Bestyrer informerte om at det nå vil kreves at brukerne av stasjonen leverer 
et sammendrag av pågående forskningsprosjekter som vil bli publisert på senterets nye nettsider 
(www.finse.uio.no). Disse sammendragene vil bli tatt med i neste årsrapport sammen med en liste over 
årets publikasjoner fra brukere av senteret. 
 
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. 
 
 
Sak 3/09: Orientering/Diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 
 
Visebestyrer informerte om den tekniske driften og tilstanden til bygningene ved senteret. Bestyrer og 
visebestyrer har det daglige oversynet av bygningene og de tekniske installasjonene ved senteret, mens 
det er Teknisk avdeling ved UiO som har det overordnete ansvaret for det langsiktige vedlikeholdet av 
bygningene, samt drifts og personsikkerhet. Visebestyrer gjennomfører en årlig inspeksjon av 
bygningene og har løpende kontakt med Teknisk avdeling. To personer var ansatt ved stasjonen for 
utvendig beising og lakking sommeren 2008. 
 
Det har vært store problemer med snøinnblåsning i ventilasjonsanlegget på kurs- og konferanse-
avdelingen. Snø suges inn i lufterørene når ventilasjonsanlegget brukes når det er snøføyke ved 
inntaket. Når snøen i rørene smelter drypper det vann ned i det innvendige taket. Etter at bygningen 
var i bruk til et seminar like før påsken ble det tømt anslagsvis 200-300 liter med vann i løpet av en 
uke fra bøtter som ble satt under dryppunktene. Dette problemet var også påtrengende vinteren 
2007/2008, men selv om Teknisk avdeling ble informert om situasjonen ble det ikke foretatt noen 
forsøk på utbedringer. Teknisk avdeling er igjen satt på saken, og entreprenøren OK-Ventilasjon AS 



(http://www.ok-ventilasjon.no/) har blitt kontaktet. Vi har ikke lykkes med å få en faglig inspeksjon av 
anlegget på vinterføre, men OK-Ventilasjon har sagt de vil foreta utbedringer til sommeren. 
 
Av andre tekniske problemer bør nevnes: 

• Elektriske anlegg: 
o Det er en jordingsfeil i utløpsrøret til renseanlegget (Elvestad-rør med 

varmekabel). En elektriker fra Ål Installasjon AS har sett på problemet, men kan 
ikke utbedre problemet før isen har gått i elva. 

o Det er en jordingsfeil i en krets på Kurs- og konferanseavdelingen. Dette må 
elektrikeren se nærmere på ved første anledning. 

o Det har vært problemer med ujevn strøm og overspenninger som har ødelagt 
datautstyr og loggerutstyr for Meteorologisk institutt. Selv om det er et ”grovvern” 
mot overspenninger ved hovedinntaket bør en benytte overspenningsvern på 
kretser med spesielt utsatt utstyr. 

• Det er store bygningsvridninger i forskningsavdelingen som gjør at mange dører ikke kan 
åpnes eller stenges fullstendig. Dette skyldes sannsynligvis de store snømengdene som 
legger seg rundt stasjonen på vinterstid, og er ikke uvanlig for denne type bygninger i 
fjellet, men alvorlighetsgraden av problemet er uklart. Vi bør forhøre oss om dette med 
Teknisk avdeling. 

• Renseanlegget: Søknad om fornyelse av utslippstillatelse er sendt Ulvik kommune. 
• Brannvern: Stasjonen har blitt klassifisert som en høyrisikobygning av lokale brannverns-

myndigheter. Forebyggende brannvern og beredskapsplan er spesielt viktig her på grunn 
av beliggenheten. En planlagt inspeksjon og rådgivingsmøte med brannvernansvarlige ved 
Ulvik kommune og Teknisk avdeling, UiO, ble avlyst av kommunen. Vi vil forsøke å få til 
et nytt møte til sommeren. 

 
Diverse bygningsteknisk arbeid som planlegges til sommeren: 

• Som i tidligere år vil det ansettes sommerhjelp til beising og årlig vedlikehold. 
• Siden det nå leies inn profesjonell kjøkkenbetjening under kurs og møter på Kurs- og 

konferanseavdelingen har det meldt seg behov for et større matlager. Vi vil derfor flytte 
matlageret til et større og mer tilgjengelig rom som i dag brukes til utstyrslager i tillegg til 
kjøle-/fryseskap. 

• Vestre dør i skuter-stallen på Forskningsavdelingen skal snues for å bedre tilgjengeligheten på 
vinterstid. 

• Garpen trenger en oppussing. Bjarte Aarseth fra vikingskipsmuseet har tatt initiativ til å gjøre 
dette, og han vil få hjelp av sommerhjelpen som skal ansettes ved stasjonen. 
Forbrenningstoalettet på Garpen må også repareres/byttes. 

 
På grunn av det harde klimaet og de store snømengdene kreves det en tettere oppfølging av 
bygningene ved senteret enn andre bygg universitetet har ansvar for. Bestyrer etterlyser en mer aktiv 
oppfølging fra Teknisk avdeling når det gjelder bygningsteknisk overvåkning (jfr. problemene nevnt 
over) og en plan for den langsiktige vedlikeholdsarbeidet av bygningene. Hadde det vært en god idé at 
Teknisk avdeling gjennomførte en grundig befaring ved stasjonen hver 3-5 år og la en plan for 
vedlikeholdsarbeidet de kommende år? Bestyrer vil ta kontakt med Teknisk avdeling for å få avklart 
dette forholdet. 
 
 
Sak 4/09: Orientering/Diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2009 
 
Bestyrer informerte om planene og den forventede aktiviteten i inneværende år: 
 

• Forskningsaktiviteten: Prosjektene ledet av Tor Carlsen (UiO), Erik Framstad (NINA), Håvard 
Kauserud (UiO), Kari Klanderud (UMB/UiB), Dag Klaveness (UiO), Petter Larsson (UiB), 
Arvid Odland (HiT), Sylvi Sandvik (UiA), Thomas Thiis (UMB), Ørjan Totland (UMB) og 



Kjartan Østbye (UiO) videreføres i 2009. Torbjørn Ergon har fått en ny stipendiat som skal 
begynne sitt arbeid på livshistorievariasjon hos løpebiller langs klimagradienter til sommeren. 
Det kommer også en PhD student fra Université Libre de Bruxelles (Belgia) for å gjøre 
innsamlinger av bladbiller, og en student fra University of Cambridge for et Bachelor prosjekt 
om avrenningen av smeltevann under Midtdalsbreen. Informasjon om de ulike 
forskningsprosjektene vil legges ut på stasjonens nettside i løpet av året. 

• Kurs: De faste kursene fra UiO og UiB (se www.finse.uio.no/courses/) går som normalt. 
BIO1200 fra UiO kommer i år med 3 puljer av 5 dager hver. I tillegg kommer det i juli et kurs 
i generell økologi fra University of Birmingham. Dag Klaveness har også planer om å 
arrangere et feltkurs i BIO4390 i august (kun rundt 3-4 studenter – kan eventuelt bo på 
Forskningsavdelingen). 

• Seminar: Forskningsseminaret i april vil gjøres til en årlig tradisjon siste mandag og tirsdag i 
april. Det neste (tredje) seminaret vil arrangeres 26. – 27. april. 

• Nytt utstyr: Det er planer om å installere 2 webkameraer med en PC-server for overvåkning av 
snøforholdene nord og sør for stasjonen (lagring av bilder + tilgjengelige bilder på nettsiden 
slik at brukere kan følge med på snøsmeltingen for å vurdere når de kan sette i gang 
feltarbeid). Det er også kjøpt inn 3 klimaskap (kjøleinkubatorer), og det vil bli laget en 
brukerplan for disse. Meteorologisk institutt har planer om å flytte sin værstasjon til et mer 
sted nordøst for stasjonsbygningene. 

• Websider: Det har blitt opprettet nye web-sider for stasjonen (www.finse.uio.no) og det vil 
jobbes med å fylle disse med innhold. 

• Sommerhjelp: 3 personer vil bli ansatt som sommerhjelp ved stasjonen til sommeren. Disse vil 
delvis jobbe med vedlikehold av bygningene (faktureres Teknisk avdeling), delvis med 
stasjonsdriften (kjøre søppel, hente utstyr, installere webkameraer, oppdatere PC’er, arkivere 
utstyr, jobbe med stasjonens websider og diverse forefallende arbeid), og delvis være 
tilgjenglig for å leies inn til felt-/lab-arbeid av stasjonens brukere (vi fakturerer brukerne for 
de faktiske ansettelseskostnadene). Ariel Sevendal (MSc, Institutt for geovitenskap, UiO) 
ansettes fra 15. juni til 28. august (to uker ferie i juni/juli), Ulrike Hauptmann (MSc, Avdeling 
for skog og utmarksfag, Høyskolen i Hedmark) ansettes i periodene 2. juni – 29. juni og 31. 
juli – 28. august, og Morten Stokkan (MSc student, Biologisk institutt, UiB) ansettes fra 29. 
juni til 31. juli. 

 
Kommentarer fra styret: 

• Engasjementene som sommerhjelp for årene som kommer bør utlyses og ansettelsene bør 
baseres på skriftlige søknader. Bestyrer og visebestyrer har forpliktelse til å gi attester etter 
avsluttet ansettelsesforhold. 

• Det er ønskelig å opprette kontakt og samarbeidsprosjekter med andre forskningssentere som 
jobber i alpine områder (Abisko, Kilpisjärvi, Colorado, …). 

• Det er ønskelig å få lagt ut en bibliografi for publiserte arbeider fra stasjonen på nettsidene. 
Brukere av stasjonen bør instrueres i å nevne stasjonen i Ackowledgements i publikasjonene. 

• Det er ønskelig å opprette et dataarkiv på stasjonens nettside. 
 
 
Sak 5/09: Behandling av budsjett 2009. Forslag fra bestyrer, styreleder og visebestyrer 
 
Budsjettet ble godkjent etter følgende endringer (det endelige budsjettet er vedlagt): 

• Siden utsendelsen av det første budsjettforslaget har det blitt klart at stasjonen har behov for 
en ny snøscooter. Styret går inn for å bytte inn den gamle scooteren med en ny 4-takters 
scooter med full årlig serviceavtale. Det ble satt av 130000 kr til dette i budsjettet. Dette ble på 
forhånd klarert med den budsjettansvarlige ledelsen ved Biologisk Institutt, UiO. 

• Posten for oppgradering av kjøkkenutstyr ble øket med 5000 for innkjøp av ny 
oppvaskvaskemaskin til Forskningsavdelingen da den gamle fungerer dårlig og er dessuten 
svært gammel. 

• Se endelig budsjett for mindre justeringer. 



 
Kommentarer: 

• Av prioritert utstyr for neste års budsjett, så bør vi anskaffe en god optisk lupe med 
fotomuligheter. Det var ikke rom for å investere i slikt utstyr i årets budsjett. Dag Klaveness 
ser på alternativer og mulighetene for delfinansiering gjennom andre midler. 

• Betaling for servering ved Kurs- og Konferanseavdelingen vil fra i år av skje rett til Tajo AS, 
slik at det ikke lengre blir en del av vår regnskap. 

• Retningslinjene for Garpenstipendet ble diskutert – se Sak 9/09 Eventuelt. 
 
 
Sak 6/09: Priser for brukere av Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen 
og Garpen 
 
Styret går inn for å beholde fjorårets priser bortsett fra å gjøre forskningsopphold gratis for alle 
vitenskaplig ansatte og studenter ved universitetene i Bergen og Oslo (tidligere var kun studenter fra 
disse institusjonene fritatt for brukeravgiftene). For å sikre registrering av alle forskningsopphold ved 
stasjonen vil det bli lagt ut en brukerprotokoll ved stasjonen, og brukerne blir bedt om å skrive seg inn 
og ut i denne protokollen ved hvert opphold.  
 
 
Sak 7/09: Titler for ”bestyrer” og ”visebestyrer” på engelsk og norsk 
 
Styret støtter forslaget til de engelske titlene ”Director” og ”Manager” og mener at disse titlene er 
uproblematiske. For de norske titlene går styret inn for ”Styrer” og ”Visestyrer”. ”Styrer(-ar)” er mer 
naturlig å bruke for nynorsk-brurkere enn ”Bestyrer” og er mer i tråd med den samnorske 
språkutviklinga. Styret ønsker også at det skal gå klart fram av titlene at det er én hovedansvarlig og 
ikke to delansvarlige. Det vil bli sendt anmodning til Biologisk Institutt, UiO, om å få godkjent de nye 
titlene. 
 
 
Sak 8/09: Stillingsinstrukser 
 
Styret støtter Styrers syn på at det er ønskelig med en gjennomgang av stillingsinstruksene. Styrer og 
visestyrer vil utarbeide et forslag til endringer i dialog med arbeidsgiver og styrets medlemmer. 
Begrunnede forslag til endringer vil bli behandlet på neste styremøte. 
 
 
Sak 9/09: Eventuelt 
 
Retningslinjene for Garpenstipendet ble diskutert i forbindelse med budsjettet. Det bør formuleres 
noen statutter for dettet stipendet. Styrer kontakter Harald Steen for å høre om noen slike statutter har 
blitt formulert tidligere, og vil sirkulere eventuelle forslag til endringer til styrets medlemmer. Styret 
ønsker å gi støtte også til drift av forskningsprosjekter – ikke bare til innkjøp av utstyr. Informasjon 
om Garpenstipendet må legges ut på stasjonens nettsider. Vi vil operere med to søknadsfrister i året: 1. 
november og 1. mars. Søknadsbehandling skjer per sirkulasjon på e-post til styrets medlemmer. 
 
Ingen andre saker blei meldt. 


