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Invitasjon til informasjonsmøte om UiB Alumni
I 2012 og 2013 har Alumnusrådet og Kontor for samfunnskontakt jobbet med å få på plass
en ny teknisk løsning for nettportalen til UiB Alumni. 24. juni i år gikk vi over til en ny
plattform, og nettsiden https://alumni.uib.no fremstår nå med ny fasade og forenklet brukerog administrasjonsgrensesnitt.
I forbindelse med lanseringen av den nye portalen ønsker Kontor for samfunnskontakt å
invitere alle instituttledere (eventuelt stedfortreder) og en eller flere medarbeidere fra alle
institutter og fagmiljøer som jobber med/skal jobbe med alumnusarbeidet (gruppeadministratorene), til et informasjonsmøte om UiB Alumni. På informasjonsmøtet vil det bli
orientert om den nye portalen og om planleggingen av Alumnusdagene 9.-10. mai 2014.
Informasjonsmøtet vil finne sted tirsdag den 10. september fra klokken 13-14 i
møterommet i kjelleren til Muséplass 1.
Deretter blir det mulighet for en times opplæring i den nye nettportalen for de som
skal jobbe med alumnusportalen på de respektive institutter, dvs. gamle og eventuelt
nye gruppeadministratorer. Dette vil foregå samme sted fra kl. 14-15.
Leverandøren av den nye nettportalen, Mira Networks, vil delta på informasjonsmøtet, og de
vil også lede opplæringen av gruppeadministratorene. Mira Networks har lang og bred
erfaring med alumnusvirksomhet ved flere nordiske universiteter, bl.a. Oslo, Århus,
Stockholm, Lund, og de vil dele sine erfaringer og gode råd for å lykkes med
alumnusvirksomhet.
I portalen er det nå 26 grupper fra alle de seks fakultetene, i tillegg til noen geografiske
grupper for våre alumner bosatt i andre land (oversikt over alle gruppene finnes i vedlegg 1).
Det er et mål for alumnusrådet at alle instituttene ved UiB skal ha sin egen gruppe på
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nettportalen og en aktiv alumnusvirksomhet på instituttet/i fagmiljøet. Lanseringen av den
nye portalen er en utmerket anledning til å bli bedre kjent med UiB Alumni og til å få en god
start på alumnusarbeidet i fagmiljøet.
Vi ønsker så mange som mulig velkommen til informasjonsmøtet, og med mulighet for
påfølgende opplæring som gruppeadministrator, den 10. september.
Eventuelle spørsmål om møtet kan rettes til kontorsjef ved Kontor for samfunnskontakt, Berit
Øxnevad-Gundersen, berit.oxnevad-gundersen@adm.uib.no, telefon: 55 58 97 35 /
92261096.
Påmelding til møtet sendes til Ingvild Strøm Hansen på e-post I.Hansen@adm.uib.no
innen 1. september.
Vi ser fram til å møte dere tirsdag 10. september!
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