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Referat fra konstituerende møte i styret, Finse 4 juni 2008. 
 Referent: D. Klaveness  
 
 
Møtt: Torbjørn Ergon (bestyrer), Geir Hestmark (UiO), Solfrid Hjelmtveit (UiB), Dag Klaveness 
(UiO), Erika Leslie (visebestyrer), Atle Nesje (UiB), Torstein Solhøy (UiB, vara for Petter Larsson). 
 
Ikke møtt: Johan Erland (UiO, vara for Hans Borg som var sykmeldt) 
 
Møtet ble satt kl. 13:02 og ble avsluttet kl. 14:40. Dette ble noe knapt med tid og en bør prøve å sette 
av mer tid til kommende møter. 
 
Sak 1/08. Valg av møteleder og referent. 
 Møteleder: Bestyrer Torbjørn Ergon 
 Referent: Dag Klaveness 
 
Sak 2/08. Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 Det var ingen anmerkninger til innkallelsen. Saksliste ble godkjent uten anmerkninger. Ingen 
ekstra saker (eventuelt) ble meldt. 
 
Sak 3/08 Årsrapport og Regnskap 2006  

Godkjent uten anmerkninger 
 
Sak 4/08. Årsrapport og Regnskap 2007  

Godkjent uten anmerkninger 
 
Sak 5/08. Orientering/diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2008  

-  Det blir relativt stor aktivitet på forskningsavdelingen i sommer med forskere og studenter fra 
UMB, UiB, UiO, Universitetet i Agder, University of Nebraska, Szent István Universitetet i 
Ungarn og Cambridge University, U.K. Videre er det mulig at det kommer besøk fra Tyskland 
– forsker(e) som skal delta i undersøkelsene i Flakavatn. Det meste av denne aktiviteten er 
konsentrert til juli og august. Forskningsavdelingen er mindre brukt resten av året. 

- Bestyrer vil forsøke å legge til rette for et godt forskningsmiljø og en god aktivitet ved 
stasjonen - det vil arrangeres et årlig forskningsseminar ved stasjonen i april, stasjonens web-
sider vil forbedres og det investeres i mer utstyr og litteratur. 

- Årets forskningsseminar som ble avholdt i april var vellykket (19 deltagere fra 9 instutisjoner) 
- Bredbånd er installert 
- ”Åpen dag” vil arrangeres annet hvert annet år 
- Studenter, forskere, gjester, kurs: det utarbeides liste over hvem som kommer når – Google-

kalender blir gjort tilgengelig for styremedlemmene 
 
Sak 6/08. Orientering/diskusjon: Finse biotopvernområde og Hallingskarvet Nasjonalpark 

- Vi (de som var der) ble orientert fra fylkesmannen i Hordaland (Anniken Friis) på 
forskningsseminaret i april  

- Utkast til forvaltningsplanen ble senere oversendt til uttalelse hos oss. Torbjørn har formidlet 
våre synspunkter 

 
Sak 7/08. Orientering/diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 

- Erika vurderer tilstand på bygg og anlegge etter vinter og formidler til teknisk avdeling. Årlig 
vedlikehold går som vanlig. 

- Det har vært problemer med snøinnblåsing i ventilasjonssystemet i vinter. Erika vil kontakte 
teknisk avdeling for utbedring 

- Erika og Torbjørn vil forsøke å få reparert forbrenningstoalettet ved Garpen i løpet av 
sommeren 

- Det er foretatt en vurdering av matleveransene til kurs- og konferanseavdelingen etter at 
bestyrerparet på DNT Finsehytta sluttet. Det vurderes å videreføre matleveranse fra 
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bestyrerparet in situ gjennom firmaet Tajo a/s. Dette ble forsøkt i vårsemesteret med stort hell. 
Styret er positiv til en slik løsning. 

- Kjell Magne Tangen, tidligere bestyrer av DNT Finsehytta, vurderes som etterfølger etter 
"vaktmester" (Akerlie – som er godt over 70 år). Behovet vurderes fortløpende. 

 
Sak 8/08. Budsjett 
 Budsjettforslag for 2008 ble diskutert: 

- I begrepet "bevilgning" ligger egentlig kun 200 000.- fra Biologisk institutt + 200 000.- i 
egeninntekt, idet instituttet trekker inn inntil 200 000.- fra rammebevilgning på 400 000.-  
(budsjettert som utgift i regnskap 2007 og i budsjettforslag for 2008). Styret stiller seg 
undrende til Biologisk Institutt’s hjemmel for ”fleksibel bevilgning” – styret som ansvarlig må 
få en redegjørelse fra Instituttet   

- Kostpriser ved kurs- og konferanseavdelingen vil øke med ca. 35% som følge av in situ 
tilberedning av måltider fra Tajo a/s (se sak 7/08). Priser for alle måltider vil være de samme 
som medlemsprisene på DNTs hytter. Styret ber bestyrer/visebestyrer å informere brukere av 
stasjonen om de nye kostprisene. 

- Garpen: E-paysystemet fungerer bra ved utleie. Garpestipendiet er nå ført opp i budsjettet. 
- Det trengs ny båt, supplement av bøker, og det er ønskelig med en parabolantenne m. 

grunnpakke (ca. 3000.-) for TV-mottak i begge bygninger. 
- Det ble vurdert om faste brukere som har behov, arbeider for oppgradering av det optiske utstyr 

til forskningsstandard (innkl. digitalkamera). En lupe av denne kvalitet ligger på ca. 100 000.-, 
et mikroskop på ca. 250 000.- Det vil bli nødvendig med søknader om ekstrabevilgning eller 
ekstern del-finansiering for å kunne gjøre et slikt innkjøp. 

Budsjettforslaget ble godkjent med disse tilføyelser. 
 
Sak 9/08. Diskusjon: Styrets rolle 
Det var enighet om at det ikke var nødvendig med eksterne representanter. Leder's oppgave er: 

- å få styret for senteret til å fungere på en hensiktsmessig måte 
- sammen med bestyrer og visebestyrer kalle inn til styremøte minst én gang i året 
- lede styremøtene. Nestleder vikarierer for styrets leder om nødvendig 

  
Sak 10/08. Valg av leder og nestleder 
Som leder av styret ble valgt prof. Petter Larsson (in absentia, godtatt etter forespørsel), fram til han 
går av med pensjon i 2010. Den valgte nestleder, Geir Hestmark, overtar da som leder fram til årsmøtet 
i 2011 hvor det velges en ny ledelse for en treårsperiode. 
 
Sak 11/08: Priser for brukere av Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen og 

Garpen. 
Styret går inn for forslaget presentert av bestyrer og visebestyrer. Brukere bør få beskjed om priser så 
raskt som mulig. 
 
Sak 12/08: Navnet på senteret, engelsk og norsk. 
Navnet på senteret ble diskutert. Styret går inn for bestyrer's forslag – han tar de nødvendige 
administrative skritt ovenfor UiO og UiB for å få navneendringen vurdert. 

- norsk navn: "Finse Alpine Forskningssenter" 
- engelsk navn: "Finse Alpine Research Center" 

 
Sak 13/08. Titler for "bestyrer" og "visebestyrer" på engelsk og norsk 
Dette ble løselig diskutert –. Saken er utsatt i påvente av en språkkyndig vurdering. 
 
Sak 14/08. Stillingsinstrukser. 
Det er naturlig med en gjennomgang av stillingsinstruksene. Kommentarer til stillingsinstruksene gis 
styrets leder, som utarbeider forslag til oppdatering av stillingsinstruksene før neste styremøte. 
 
Sak 15/08. Eventuelt 
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Intet var innmeldt 
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