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Referat fra styremøte
Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 18. januar 2011.
Til stede:
Ikke til
stede:

Øvrige
deltakere:

Møtetid:

Signatur:

Catharina de Lange Davies, Arvid Lundervold, Knut Matre, Svanhild Schønberg, Karen
Sørensen, Alexandra Vik (nytt styremedl. fra UiB), Steingrim Svenning (vara UiT)
Magne Arve Flaten, Ivar Sjaastad, Alexander Olsen, Atle Bjørnerud, Lisa Kjønigsen,
Hallvard Lauritz Olsvik, Olav Haraldseth
Erik Ingebrigtsen (referent)
Georg Dimcevski (koordinator i 20% stilling ved UiB)
Onsdag 28. april, kl. 12-14

Møtested:

Videokonferanse

Erik Ingebrigtsen

Sak 14-11
Sak 15-11
Sak 16-11

Sak 17-11

Postadresse
Postboks 8905
7491 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Ny koordinator 20% stilling i Bergen
Georg Dimcevski presenterte seg og ble ønsket velkommen av styret.
Styrets sammensetning
Alexandra Vik, som deltok på møtet, vil snarlig bli formelt godkjent som
nytt stipendiat-styremedlem fra Bergen. Varamedlem fra Tromsø,
Steingrim Svenning, deltok for første gang. Det ble for øvrig igjen slått
fast at eventuelle utskiftninger i styret må foretas av den respektive
konsortiepartneren. Det er universitetene som peker ut styremedlemmer,
også ved utskifting av nåværende medlemmer eller supplering med nye
varamedlemmer.
Stipendiatsamlingen i Oslo
- Erik orienterte om arbeidet med stipendiatsamlingen så langt, om
samarbeidet med Intervensjonssenteret og sammensetningen av
arrangementskomitéen.
- Styret godkjente det fremlagte budsjettet, og planene for valg av
konferanselokaler, overnatting for tilreisende stipendiater og
kveldsarrangement.
- Utgifter til stipendiatenes overnatting og reiser skal regnskapsføres
separat fra selve arrangementsbudsjettet. Styret ønsker så stor
Org.nr. 974 767 880
E-post:
medicalimaging@ntnu.no
http://www.ntnu.no/
medicalimaging

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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deltakelse som mulig fra målgruppa.
- Konferanseavgift for øvrige deltakere, som ikke dekkes av
forskerskolen, settes til 3500 kr. Dette innbærer at disse deltakerne
betaler netto kostnader, og ikke belaster forskerskolens budsjett.
- For postdoktorer som deltar med abstrakt settes et tak på 20 som
dekkes av forskerskolen. Postdoktorer skal kun delta i
posterutstillingen.
- Styret hadde enkelte merknader til det fremlagte programforslaget, og
ba om at disse momentene ble tatt opp med arrangementskomiteen.
Styret har imidlertid forståelse for at programmet i stor grad er satt,
ettersom foredragsholdere er spurt og har bekreftet sin deltakelse.
- Det ble kommentert at programmets kliniske og geografiske fokus har
visse begrensninger i forhold til den nasjonale bredde som er ønskelig
for å gjenspeile hele spekteret av forskerskolens satsningsområder og
fagmiljøer. Faglig sett gjelder dette spesielt optiske teknikker. Styret
gir derfor komiteen som skal vurdere stipendiatenes abstrakt i mandat
å basere utvelgelsen på de innsendte abstraktenes kvalitet, men
samtidig tilstrebe at stipendiatpresentasjonene skal representere hele
spekteret av forskerskolens virksomhet.
- Styret utpekte følgende deltakere til abstrakt-komiteen: Lisa
Kjønigsen, enten Atle Bjørnerud eller Ivar Sjaastad, samt en
representant som velges av Intervensjonssenteret.
- På epost i etterkant av møte ga styret tilslutning til forslag om
premiering av beste poster og muntlige foredrag fra stipendiatene på
hhv 5000 kr. og 10000 kr.
Innstilling ift tildeling av 4 x NOK 200.000 Bridging funds.
Olavs innstilling ble vedtatt i sin helhet.
Privileged PhD partner.
Styret ønsker en snarlig utlysning, med visse mindre endringer i
utlysningteksten. Det skal spesifiseres at midlene kan gå til
forskningsopphold, men ikke til rene konferansereiser, og at
stipendiatene må redegjøre for anvendelsen av midlene innen utgangen
av 2012. Utlysning skal skje ca. 10. mai, med søknadsfrist 1. september.
På epost etter møtet ble det vedtatt at støtterordningen skal kalles MedIm
Research and Travel Grant, i henhold til beslutningen som ble fattet i sak
20-11.
Nytt kortnavn på forskerskolen
Styret diskuterte det innsendte forslaget MI School, og i tilegg kom
forslaget MedIm opp. Siden det var så mange som var fraværende,
vedtok styret at navneforslagene skal sirkuleres på epost. Ved
referatføringens tidspunkt er avstemmingsresultatet klart – navnet blir
MedIm – Norwegian Research School in Medical Imaging
Kort redegjørelse for fremdrift siden sist møte, tildelinger, endringer
på emnelista
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Erik redegjorde for tildeling til konferansen Imaging Genetics i Bergen til
sommeren, og det nye forskerkurset i Light and force based microscopy
ved Institutt for fysikk, NTNU. Catharina redegjorde for innholdet og
opplegget for dette kurset.
Karen informerte om arbeidet som pågår i Tromsø ift imaging-utstyr, og
om informasjonsmøtet hvor hun presenterte forskerskole-prosjektet. Det
er også nye kurs på trappene i Tromsø.
Svanhild rapporterte om det generelle arbeidet for å fremme samhandling
og samordning av ph.d.-utdanning i medisin, som hadde utgangspunkt i
adgangsbegresningen på forskerkurs på vår liste fra UiO.
For øvrig har progresjonen siste halvår vært skadelidende av at Erik har
vært helt eller delvis sykemeldt.
Stillingsannonser på websidene
Styret ønsker at det som en prøveordning skal åpnes for stillingsannonser
på våre websider. Styret mener dette kan gi økt oppmerksomhet om
sidene, men poengterer at dette også kan slå feil ut: det vil være dårlig
reklame for karrieremulighetene på feltet hvis vi har en side for "ledige
stillinger" uten innhold. Det må derfor gjøres et omfattende arbeid for å
skaffe oversikt over stillinger og å oppdatere sidene.
Videre møteplan 2011
Videokonferanse i tidsrommet 12-23 september (det sendes ut en doodle)
og styremøte med personlig oppmøte i forbindelse med
stipendiatsamlingen i Oslo til høsten: Tirsdag 22. november.
Eventuelt
Erik spurte styret om oppfatninger om dagens arbeidsmåte, der et fåtall
saker sendes på "høring" til styret, med spørsmål om dette er en grei
arbeidsmåte, og om nivået på antall utsendelser er passe.
Tilbakemeldingen er at antall utsendelser er passe, men at
styremedlemmene bør svare direkte tilbake til koordinator (ikke reply
all), hvis ikke svaret er av interesse for de andre styremedlemmene. Slik
vil vi generere mindre epost. Det ble også poengtert at koordinator gjerne
i større grad kan gi en frist for tilbakemelding fra styremedlemmer som
ønsker å ha en mening i den aktuelle saken.

