
Styremøte for Finse Alpine Forskningssenter 23. mai 2011 
 
Møtet ble avholdt på Finse mandag 23. mai 2011 
 
Oppmøte: 
 

Geir Hestmark, UiO (møteleder) 
Dag Klaveness, UiO  
Hans Borg, UiO 
Atle Nesje, UiB 
Solfrid Hjelmtveit, UiB 
Torbjørn Ergon, Styrer (referent) 
Erika Leslie, Visestyrer 

 
Meldt avbud: 
 

 Aage Paus (og vara Vigdis Vandvik), UiB 
 
 
Sak 1/11: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Ingen kommentarer meldt. 
 
Sak 2/11: Årsrapport og regnskap 2010 
 
- Styrer vil legge til en oversikt over aktive forskningsprosjekter i 2010 og en oppdatert 
publikasjonsliste, samt en mer detaljert brukerstatistikk. Forøvrig ingen kommentarer til 
årsberetningen.  
- Det kan godt framgå av årsregnskapet at Biologisk Institutt, UiO, budsjetterer med kr 200 000 i 
overskudd. 
 
Sak 3/11: Orientering/Diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 
 
Erika informerte om utført vedlikeholdsarbeid i 2010 og tilstanden til byggningsmassen: 

- Begge byggene har nå blitt beiset i løpet av 2009 og 2010 
- Teknisk Avdeling gjennomførte en grundig befaring av bygningene sommeren 2010. De 

utarbeider en skriftlig rapport som vi får når den er ferdig. Visestyrer tar kontakt og vil få 
denne. 

- Takdekke på nystasjonen mister hver vinter shingel som slites av av snømassene som legger 
seg på taket. Vi må derfor gjøre reparasjoner på takdekket hvert år. Teknisk Avdeling er 
informert og vil bytte ut hele takdekket innen få år. Vi ønsker oss et blikktak av samme type 
som i har på forskningsavdelingen. Snøen glir lettere av på et slikt tak og det vil medføre 
mindre vedlikehold og belastninger på taket. 

- Varmtvannsberederen på gamlestasjonen må etter hvert byttes ut. Visestyrer har fått mandat 
fra teknisk avdeling til å innhente tilbud fra Nordheim VVS, som er det rørleggerfirmaet vi 
vanligvis bruker på Finse alpine forskningssenter. Tilbudet går ellers som vanlig gjennom 
teknisk avdeling. 

- Utslippstillatelsen for vårt renseanlegget er nå i orden. Vår søknad om å komme inn under 
forurensningsforskriften § 12-5, med utslipp under 50 P.E. ble tatt til følge. Ulvik kommune, 
Fylkesmannen i Hordaland og visestyrer hadde et vellykket møte om saken på Finse under 
siste servicebesøk fra BIOVAC på anlegget Renseanlegget har årlig service av fagkyndig 
personell og visestyrer gjennomfører jevnlig vedlikehold. 

 
 



Sak 4/11: Orientering/Diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2011 
 
Istedenfor forskningsseminaret som har blitt arrangert ved senteret de siste tre årene planlegger styrer 
og visestyrer en Åpen dag ved stasjonen lørdag 20. august. Trond Lauman, Kari Klanderud og 
Torbjørn Ergon har sagt ja til å holde foredrag under åpen dag. Vi vil ha en enkel servering under 
arrangementet. 
 
Se sak 5, 9, 10 og 11 for mer informasjon om planene for drift og aktiviteter i 2011.   
 
Sak 5/11: Orientering/Diskusjon: EU nettverket INTERACT 
 
Styrer informerte om oppstartet av EU nettverket INTERACT. Det kommer 3 forskningsgrupper til 
stasjonen som har fått Transnational Access grants for å gjennomføre feltarbeid på Finse i 2011. 
Utførlig informasjon om INTERACT og forskningsprosjektene som har fått støtte liggere på våre 
interne nettsider: https://www.finse.uio.no/internt/interact/ 
 
Sak 6/11: Behandling av budsjett 2011 
 
Forslag til budsjett ble godkjent uten større merknader. Styret støtter Dag Klaveness forslag om 
innkjøp av storskjerm for fremvisning av presentasjoner i spisesalen på konferanseavdelingen. Dag tar 
ansvar for å gjennomføre innkjøpet. Vi har ikke planer om andre større innkjøp til senteret i 2011. 
Merk at vi budsjetterer med kr 372 000 i overskudd – dvs. med kr 172 000 mer i overskudd enn hva 
Biologisk Institutt, UiO, budsjetterer med. 
 
Sak 7/11: Priser for brukere av Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen og 
Garpen 
 
Styret vedtok å øke døgnprisen for eksterne brukere av forskningsstasjonen fra kr75 til kr 100. Andre 
satser forblir uforandret. 
 
Sak 8/11: Tildeling av Garpenstipend 2011 
 
Styret besluttet å innvilge begge de innkomne søknadene. Nina Værøy får bevilget støtte til utgifter i 
forbindelse med feltarbeid (5250 NOK) og til innkjøp av en PCS-tester (angitt pris 3281 NOK). Arild 
Breistøl, Morten Helberg og Frode Falkenberg for 15000 NOK til delfinansiering av sitt prosjekt på 
Fjelljo. Delfinansiering forutsetter at prosjektet oppnår finansiering også fra annet hold slik at 
fullfinansiering oppnås (kr. 70000).  Styrer skriver til disse og informerer om rutiner for innkjøp og 
refundering av utgifter. 
 
Sak 9/11: Tilsetting av sommerassistenter 2011 
 
Styrer/visestyrer har kandidater til årets sommerjobber som de gjerne vil ansette, men styret er noe 
skeptisk til ansettelse av sommerassistenter uten utlysing. Styrer/visestyrer anmodes om å diskutere 
praksis med administrasjonen ved biologisk institutt. 
 
Sak 10/11: HMS ved senteret 
 
Midlertidig styreleder kontaktet i fjor kontorsjef ved Biologisk Institutt for at HMS-oppgraderingen 
ved Instituttet også måtte inkludere Finse Forskningssenter. HMS-koordinator ved Biologisk Institutt, 
UiO, Bodil Kristin Pedersen vil besøke stasjonen 4. juli i år. Styrer og visestyrer vil gi en oversikt over 
de spesielle utfordringene vi har til HMS-koordinatoren i forkant av møtet. 
 
Erika følger opp hver enkelt bruker av forskningsstasjonen med informasjon og sikkerhetsrutiner. 
Feltarbeidere må alltid melde fra om hvor de går og når de vil være tilbake, og Erika passer på at folk 
har kommet tilbake som meldt. Ingen skal bruke forskningsstasjonen uten å melde fra til Erika.  



 
Styret  ønsker imidlertid klarere retningslinjer/krav for enkelte  aktiviteter på Forskningssenteret, 
særlig knyttet til feltkurs, feltarbeid og betingelser for bruk av stasjonen og stasjonens utstyr, spesielt 
arbeid på breen og bruk av snøscooter. Noen relevante spørsmål her er:  Hvilket ansvar har 
Forskningssenterets eiere (UiO/UiB) for alle feltaktiviteter utført med base i senteret? (Senteret brukes 
bl.a. av en rekke folk fra inn- og utland uten tilknytning til UiO/UiB). Bør det stilles krav om godkjent 
brekurs (e.g. DNT) for forskere/studenter som skal bevege seg på breen? Hvem skal ha tilgang til bruk 
av Forskningssenterets utstyr for brevandring, eller snøcooter? Betingelser for slik bruk?  
Vedlikeholdsprosedyrer og kontroll av bre-utstyr  (e.g. vurdering av taukvalitet)? Styret ber derfor om 
at HMS-koordinator utreder dette, og kommer fram til klart formulerte regler som kan forelegges 
brukere av Forskningssenteret. 
 
Sak 11/11: Planer for 40-års jubileum 2012 
 
Tidligere planer om et spesialnummer i et fagtidsskrift har ikke blitt fulgt opp og må avlyses. Styret 
går i stedet inn for å lage et nytt populært hefte som  kan publiseres elektronisk og i trykt versjon – vi 
kan begynne med enkeltstående artikler som publiseres på stasjonens nettsider. Artiklene bør skrives 
enten på norsk med engelsk sammendrag, eller på engelsk med norsk sammendrag. Det ble nedsatt en 
redaksjon bestående av Atle Nesje, Dag Klaveness og Torbjørn Ergon. [Stikkord/Idéer: 
”Naturhistorisk veibok”, oppdatering av heftet fra 25-årsjubiléet, støtte fra/samkjøring med 
INTERACT WP2 ]. 
 
Vi diskuterte eventuell festivitas i forbindelse med jubileet. Styrer og visestyrer vil følge opp saken og 
komme med forslag i løpet av året. 
 
Sak 12/11: Oppsetting av Radiomottaker for deteksjon av lyn av Institutt for fysikk og teknologi 
ved UiB 
 
Institutt for fysikk og teknologi ved UiB ser på flere alternative steder oppsett av denne mottakeren 
som kan plasseres på taket av en av bygningene. Styret har ingen betenkeligheter med å gi tillatelse til 
oppsetting av dette så sant det ikke fører til konflikt med annet måleutstyr og arbeidet ved 
oppsettingen utføres på en forsvarlig måte med hensyn til sikkerhet. Det forutsettes at 
forskninssenteret ikke har noe ansvar for vedlikehold og tilsyn av dette utstyret.  
 
Sak 13/11: Valg av ny styreleder og nestleder 
 
Atle Nesje ble valgt til ny styreleder og Geir Hestmark ble valgt til styrets nestleder fram til og med 
2013. 
 
Sak 14/11: Eventuelt 
 
Ingen saker meldt. 


