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Møteinnkalling og saksliste til styremøte i
Nasjonal tverrfaglig forskerskole i medisinsk avbilding, 24.08.2009
Til:

Olav Haraldseth, Catharina de Lange Davies, Arvid Lundervold, Knut Matre, Atle
Bjørnerud, Ivar Sjaastad

Kopi til:

Karin Tømmerås, koordinator for satsingsområdet medisinsk teknologi

Om:

Styremøte

Møtetid:

Mandag 24. august 2009 kl.10.00-15.00

Møtested:

Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet.
Oppmøte: Hovedinngang

Signatur:

Erik Ingebrigtsen

Agenda
Sak 17-09
Sak 18-09

Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
Forskerskolens styre
18-09a: Opprettelse av permanent styre
I følge punkt 3.4.2. i konsortieavtalen for forskerskolen skal hver konsortiedeltaker
oppnevne tre styremedlemmer hver. En av disse skal være ph.d. student.
Forskerskolen har til nå hatt et midlertidig styre og det formelt riktige er at Olav
Haraldseth, som leder for forskerskolen, sender brev til alle konsortiedeltagerne
(NTNU, UiO og UiB) der de bes om å oppnevne medlemmer til et permanent styre.
Haraldseth ønsker å anbefale at nåværende midlertidig oppnevnte styremedlemmer
oppnevnes formelt av sine respektive institusjoner. Haraldseth ønsker også å tre ut av
styret, men fortsetter å møte på styremøtene i egenskap av leder uten stemmerett.
NTNU bes om å oppnevne et nytt styremedlem til erstatning.
18-09b: Universitetet i Tromsø:
Forskerskolens ledelse ønsker å ta initiativ for å bringe inn Universitetet i Tromsø
som konsortiedeltaker. Om dette realiseres vil Universitetet i Tromsø få tilbud om
tilsvarende styrerepresentasjon som de øvrige konsortiedeltakerne.

Postadresse
Det medisinske fakultet
Forskerskolen
MTFS
7489 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
medicalimaging@ntnu.no
http://www.ntnu.no/dmf

Besøksadresse
Medisinsk teknisk
forskningssenter, Olav Kyrres
gt 9

Telefon
+47 73 59 88 59

Saksbehandler
Erik Ingebrigtsen

Telefaks
+47 73 59 88 65

Tlf: +47 45 06 61 51

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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18-09c: Koordinatorens forhold til styret
I tråd med konsortieavtalen har ikke koordinatoren en formell rolle i forhold til
rapportering til styret, og koordinatoren har heller ikke noen formell forslagsrett. I
praksis vil det likevel være ønskelig med en åpen og direkte kommunikasjon mellom
styret og koordinatoren. Saksdokument og andre vedlegg som oversendes til styret til
behandling er ikke nødvendigvis forhåndsgodkjent av forskerskolens leder. Videre
forventes at koordinatoren holder direkte kontakt med de ulike styremedlemmene i
utførelsen av forskerskolens løpende virksomhet.
Økonomi og budsjett:
Lokal prosjektorganisering:
Forskerskolens økonomistyring og lokale prosjektstøtte har blitt overført fra Institutt
for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU til fakultetsnivå.
Budsjettendring 2009 – overføring til følgende år:
På grunn av den utsatte oppstarten for forskerskolen har NFR godkjent at NFRs
tilskudd til budsjettet for 2009 reduseres fra 3 mill. til 1,5 mill, og at dette beløpet
overføres til de tre påfølgende år. Se vedlagte dokument ”endring i kontrakt.pdf” og
”Revidert budsjett.doc”
NTNUs krav til bestillingsprosedyre, refusjon, utbetalinger:
Kort redegjørelse om betydning for Forskerskolens støtteordninger - Erik
Ingebrigtsen.
Stipendiatsamling høsten 2009 i samarbeid med Medisinsk teknologi
http://www.ntnu.no/medtek/workshop
Informasjon om workshop og stipendiatsamling. Gjøremål og oppgavefordeling.
Spørsmål om reisestøtte til stipendiatsamlingen for stipendiater som er knyttet til
fagområdet ”medical imaging”.
Søknadsbehandling:
Styre bes vurdere et forslag til prosedyre for søknadsbehandling, slik denne vil bli
gjennomført i oppstartsfasen. Se vedlagte notat ”forslag til søknadsbehandling.doc”
Emneliste
Handlingsplan og oversikt over emner ble utsendt til fagmiljøet sommeren 2009.
Tilsvarende emneliste finnes på forskerskolens nettsted. Det har kommet innspill fra
styrerepresentanter, spesielt fra UiO, om at emnelista ikke er komplett.
Styret diskuterer strategier for å oppnå handlingsplanens vedtak om å komplettere lista
og å bidra til at stadig flere kurs blir tilgjengelige.

Sak 23-09

Vedlegg: ”Emneliste Forskerskolen revidert mai 2009.doc”
”Handlingsplan Forskerskolen juni 2009.doc”
Se også: http://www.ntnu.no/medtek/forskerskolen/emner
Koordinatorstillinger 20% stilling ved UiO og UiB
Redegjørelse for status i ansettelsessakene fra UiO og UiB. Det foreslås vedtatt en
stillingsbeskrivelse for de aktuelle stillingene. Se vedlagte ”forslag til
stillingsbeskrivelse.doc”
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Nettsider:
Redegjørelse for arbeidet som planlegges for å gjøre nettsidene mer tilgjengelige og
funksjonelle. Ny mailadresse er opprettet: medicalimaging@ntnu.no
Forslag til registrering av veiledere, stipendiater og postdoktorer. Se vedlegg ”forslag
registreringsskjema.doc”.
Konkret tildelingssak – prinsipielle spørsmål
Forskerskolen har mottatt første søknad, og vurderingen av denne åpner for en rekke
spørsmål av mer prinsipiell betydning.
a) Faget er doktorgradsemnet 8010 Metabolomics ved NTNU, oppført på
forskerskolens emneliste B2. Emneansvarlig ønsker støtte til å invitere to
foredragsholdere til kurset, som kjøres intensivt over to samlinger á 3-4 dager.
De aktuelle foredragsholderne kommer fra Storbritannia og Finland. Det søkes
om reise, overnatting og losji. Styret bes avklare følgende: Skal det være
begrensninger på hvor mange som kan inviteres, eller hvor stor sum ett emne
kan motta? Skal dette i så fall knyttes til antall studiepoeng/samlinger? Skal
forskerskolen mene noe om hvem som inviteres?
b) Muntlig har emneansvarlig spurt om en stipendiat ved et dansk universitet kan
søke forskerskolen om reisestøtte. Styrets innstilling?
c) Emneansvarlig ønsker å legge ut informasjon på it’s learning om at stipendiater
fra andre læresteder som ønsker å ta kurset, kan søke forskerskolen om midler.
Ønsker styret at det skal utarbeides et standardformular som kursholderne som
bes formidle til målgruppen?
d) Det har i denne saken ikke kommet forespørsel om honorar for invitert
foreleser. Hva er styrets prinsipielle holdning til honorar?
e) Styret har tidligere diskutert rammer og begrensninger på ulike former for
støtte. Det var for eksempel for stipendiater maks 2000 per tur-retur-reise,
maks 4 reiser per kurs, maks 650 per døgn til utgifter. Er det et ønske om å
opprettholde eller revidere disse satsene?
Eventuelt
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