
20. april 2009 
 
Innkalling styremøte for Finse Alpine Forskningssenter 28. april 2009 
 
Møtet avholdes på forskningssenteret 28. april 2009 kl 15:30. 
 
Forventet oppmøte: 
 

Geir Hestmark, UiO  
Dag Klaveness, UiO  
Hans Borg, UiO 
Atle Nesje, UiB 
Petter Larsson, UiB 
Knut Helge Jensen, UiB (vara for Solfrid Hjelmtveit) 
Torbjørn Ergon, Bestyrer  
Erika Leslie, Visebestyrer 

 
Møteleder: Petter Larsson (styrets leder) 
Referent: Torbjørn Ergon (bestyrer og styrets sekretær) 
 
Sak 1/09: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Sak 2/09: Årsrapport og regnskap 2008 
 
Sak 3/09: Orientering/Diskusjon: Teknisk drift og vedlikehold 
 
Sak 4/09: Orientering/Diskusjon: Planer for den videre driften og aktiviteter i 2009 
 
Sak 5/09: Behandling av budsjett 2009. Forslag fra bestyrer, styreleder og visebestyrer 
 
Sak 6/09: Priser for brukere av Kurs- og konferanseavdelingen, Forskningsavdelingen og 
Garpen 
 
Sak 7/09: Titler for ”bestyrer” og ”visebestyrer” på engelsk og norsk 
 
Kommentar fra Bestyrer: 
Mange jeg er i kontakt med forstår ”Bestyrer” tittelen som en administrativ stilling eller som én som 
bestyrer den praktiske driften av stasjonen (100% stilling), og det fremgår ikke av tittelen at det er 
snakk om en vitenskaplig stilling. Mye av kommunikasjonen med brukere av stasjonen og andre parter 
foregår på engelsk, men det er ikke blitt fastsatt noen engelske titler for våre stillinger. Det foreslås 
derfor nye titler for våre stillinger på både norsk og engelsk. Bestyreren har diskutert de engelske 
titlene med Britiske og Amerikanske kollegaer og har kommet fram til at titlene ”Director” og 
”Manager” er betegnende på bestyrers og visebestyrers rolle. 
 
Forslag fra Bestyrer: 
Det sendes brev til Biologisk Institutt, UiO, der vi ber om godkjenning for at: 
”Bestyrer”-tittelen erstattes med ”Vitenskaplig leder” og ”Director”. 
”Visebestyrer”-tittelen erstattes med ”Teknisk leder/bestyrer/styrer” og ”Manager”. 
 
Sak 8/09: Stillingsinstrukser 
 
Kommentar fra Bestyrer: 
Med ny bestyrer (faglig leder) for stasjonen og et nytt stasjonsstyre er det naturlig med en 
gjennomgang av stillingsinstruksene til bestyrer og visebestyrer. Arbeidsgiver (Instituttleder ved 



Biologisk Institutt, UiO) har også uttrykt at stillingsinstruksen som sist ble revidert av stasjonsstyret 
17. september 1998 er foreldet, og jeg føler behov for en gjennomgang og avklaring av enkelte 
forhold. 
  
Forslag fra Bestyrer: 
Kommentarer til stillingsinstruksene gis styrets leder, som utarbeider et forslag til oppdatering av 
stillingsinstruksene før neste styremøte. 
 
Sak 9/09: Eventuelt 
 
Vedlagt: 

- Årsberetning 2008 
- Årsregnskap 2008 
- Detaljerte regnskapsposter 2008 
- Budsjettforslag 2009 fra styreleder, bestyrer og visebestyrer 
- Gjeldende stillingsinstrukser fra 17.09.1998 med justering fra 01.06.1999 


