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Skypekonferanse

Ingunn Stemland

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til «Eventuelt»
Status stipendiatsamling 2014

Redegjørelse for status, fremdrift og etc. for stipendiatsamling. Forslag om å få inn
tilbakemeldinger på muntlige presentasjoner i programmet. Arbeid med utvikling av
program går videre i samarbeid med MedViz. Styret gir fullmakt til at Erik
Ingebrigtsen og Olav Haraldseth kan diskutere kostnadsfordelingen med MedViz
innenfor rammene av vedtatt budsjett. Styret oppfatter at det foreløpige programmet
fra MedViz tar stort hensyn til MedIms målgruppe, og dette bør også komme til
uttrykk i fordelingen av kostnadene.
http://www.ntnu.edu/medicalimaging/phd-conference
24-13

Status emneportefølje
Tromsø arbeider videre med planer for preklinisk PET-kurs og i Bergen arbeides det med å
utvikle emnebeskrivelse for et klinisk PET-kurs. Tromsø og Bergen har møttes i Bergen for
å diskutere sine opplegg og koordinere planer.
Erik Ingebrigtsen har vært i kontakt med forskere som kan være aktuelle for kurs. Ingen
konkrete emnebeskrivelser: Terje Espevik har presentert ønske om å etablere et nytt
lysmikroskopikurs (fokus på inflammasjon i forbindelse med ny Sff, CEMIR). Ny professor
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ved NTNU, Johannes Van der Want, har signalisert ønske om å etablere elektronmikroskopikurs. Han vil sende utkast til emnebeskrivelse, som vil bli sirkulert i styret.

25-13

Flere forskerskoler gjør det mulig å samarbeide om kurs. Geir Christensen ved
hjerteforskerskolen er interessert i samarbeid. Mulighetene for samarbeid med forskerskolen
i nevrovitenskap er også gode.
Hvordan trekke eksterne deltakere til kurs?
Sak meldt inn av styremedlem Catharina Davies: Problem med få deltakere? Hva er årsaken,
hva kan gjøres?
Diskusjon. Veilederne må kjenne til MedIms tilbud. Prøve å få lærestedene til å invitere
MedIm på stipendiatenes introduksjonskurs. Fokusert/målrettet markedsføring av MedIms
tilbud ved å identifisere hvem som jobber innenfor spesielle tema. Alle forskerskolene bør
tilrettelegge for at deltakerne skal kunne ta eksamen på sitt lærested. Samarbeide med de
andre nasjonale forskerskolene for å få til målrettet markedsføring.
Vedtak: Administrasjonen følger opp innspill fra diskusjonen, spesielt med hensyn til en
målrettet informasjon om tilbudet fra web og fra relevante veiledere til nye stipendiater.
Målet er at alle lærestedene skal gi klar informasjon om MedIms tilbud slik at alle relevante
stipendiater ser denne informasjonen når de skal velge kurs til opplæringsdelen.

26-13

27-13

28-13
29-13

29-13

Foreløpig regnskap 2013 og budsjettforslag 2014
Endring i forhold til utsendt forslag: Det skal utlyses 16 Travel and Research Grants.
Vedtak: Budsjettforslaget ble godkjent som det var satt opp etter endring av antall utlyste
Travel and Research Grants. Styret er kjent med at dette innebærer planlegging av et visst
overforbruk i 2014. I så fall kan støtteordninger som Bridging grant og Travel and research
grant re-evalueres i 2015 og 2016.
Forslag om utvikling av plan for veiledersamling
Orientering ettersom dette allerede er vedtatt på epost-runde.
Vedtak: Administrasjonen setter sammen en komite bestående av fem/seks personer som kan
utvikle en plan for et slikt opplegg. Styret vil bli presentert for denne planen for
kommentarer og godkjenning.
Tildelinger siden sist
Erik orienterte kort om tildelinger siden sist styremøte.
Styrets sammensetninger
Svanhild Schønberg ønsker å trekke seg ut av styret – NTNU må finne nytt styremedlem.
Hallvard Lauritz Olsvik og Steingrim Svenning er ferdige etter jul – Tromsø er i gang med å
finne nye stipendiatrepresentanter.
Lisa J. Kjønigsen disputerer snart – Oslo må finne ny stipendiatrepresentant.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

