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Deres dato

Deres referanse

Møteinnkalling og saksliste til styremøte
i Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 21. sept. 2011.
Til:

Kopi til:

Om:

Møtetid:

Signatur:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Magne Arve Flaten, Olav Haraldseth, Lisa J.
Kjøningsen, Arvid Lundervold, Knut Matre, Alexander Olsen, Hallvard Lauritz Olsvik,
Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad, Karen Sørensen
Meldt fravær: Olav Haraldseth, Catharina de Lange Davies
Georg Dimcevski
Steingrim Svenning, vara, UiT.
Styremøte
Onsdag 21.sept. 2011, kl. 09-12

Møtested:

Videokonferanse

Erik Ingebrigtsen

Sak 25-11
Sak 26-11
Sak 27-11

Sak 28-11

Sak 29-11

Sak 30-11

Postadresse
7489 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Fordeling MedIm Travel and Research Grants
Se vedlagt innstilling på neste side
Emnelista
Endringer siden sist. Særlige utfordringer mht godkjenning av kurs
mellom læresteder. Spørsmål om tildeling av reisestøtte til andre enn
ph.d.-stipendiater til "våre" kurs.
Stipendiatsamlingen i Oslo
- Orientering om arbeidet med stipendiatsamlingen så langt, om
påmelding og innsendte abstract.
- Komite for vurdering av abstract.
- Redegjørelse for økonomi ift budsjett.
Initiativ til nordisk samarbeid.
Forslag om at vi tar initativ til nordisk samarbeid om forskerutdanning på
feltet. Forslag om å invitere 8-10 stipendiater fra Norden til
stipendiatsamlingen, og oppfordre faglige ledere til å delta. Planlegge
uformelt møte? Felles lunsj?
Orientering om fremdrift
Erik I. orienterer kort om ulike initiativ, spesielt ift Tromsø.
Georg D. orienterer om fremdrift i Bergen siden forrige styremøte.
Org.nr. 974 767 880
E-post:
Erik.ingebrigtsen@ntnu.no
www.medicalimaging.no

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 73 59 01 36
Mob: +47 450 66 151

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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sak 31-11
Sak 32-11

Sak 23-11

Vår dato

Vår referanse

19.09. 2010

2011/350/ERI

Endring av sats for overnatting
Erik foreslår at sats for overnatting økes fra 700 til 950 per natt.
Videre møteplan 2011
Tidspunkt for neste møte under stipendatsamlingen. Hvis møtet skal være
samtidig som resten av samlingen, er kl. 13-15 mandag 21. november en
mulighet. Alternativt etter møtets slutt på tirsdag 22. november, kl. 1719.
Eventuelt

Vedlegg til sak 26-11
Innstilling tildeling 16x50.000 MedIm Travel and Research Grant
Erling T. Westlye, UiB
Are Losnegård, UiB
Geir Olav Dahle, UiB
Sveinung Fjær, UiB
Pall Jens Erikson, NTNU
Siv Eggen, NTNU
Martin Denstedt, NTNU
Erik Andreas Torkildsen, NTNU
Emil Espe, UiO
Ingerid Skjei Knudtsen, UiO
Jasna Ribic, UiO
Karina Hougen, Uio
Sven Weum, UiT
Solveig Nergård, UiT*
Komiteen ved NTNU som vurderer søknader fra UiT har ennå ikke levert samlet innstilling per kl
14.30 den 19. september. Det var imidlertid bare innkommet 3 søknader fra UiT. Innstillingen
ettersendes så snart den mottas hos koordinator.
Innstillingen til styret avviker fra innstillingen fra komiteene i Bergen og Oslo på to punkt.
Oslokomiteen hadde rangert søknaden fra Terje Sundstrøm på tredjeplass, og Bergenskomiteen hadde
Arturas Kavaliauskis på fjerde plass. Ingen av disse er påmeldt stipendiatsamlingen i Oslo i
november, og de har heller ikke sendt abstract. Det står i utlysningen av det forventes at søkere skal
delta på stipendiatsamlingen, og at de som får tildelingen blir annonsert der. Selv om det ikke står
som et eksplisitt krav at stipendiater må delta – her var tanken at det kan dukke opp legitime grunner
for at folk som har tenkt å delta likevel ikke får det til – mener Olav og jeg at tilskuddet bør gis til de
som aktivt har søkt å ta del i stipendiatsamlingen.
* Forutsetter a) opptak på ph.d.-program; b) at Nergård sikrer finansiering av selve doktorgradsløpet
og c) at utstyret ikke overlapper med det som dekkes av Weums søknad, ettersom de arbeider med lik
teknologi i samme forskningsgruppe. Tilskuddet bortfaller hvis ikke forutsetningene er møtt innen
stipendiatsamlingen i november.

