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Posisjoneringsmidler for 2009
Det er fortsatt mulig å søke posisjoneringsmidler fra NFR/UiB for forskere som har planlagt å
søke på høstens EU 7. rammeprogram. Ved interesse kontakt Mary.Helle@fa.uib.no.
Små studieplanendringer
Frist for å melde inn små studieplanendringer til programstyret for Informatikk er 20.februar.
Ta kontakt med inger.nilsen@ii.uib.no eller siv.erstad@ii.uib.no .
Støtte til frie prosjekter som har fått avslag fra NFR
Har prosjektet ditt fått avslag fra NFR men var karakterne gode, så er det mulig å få
posisjoneringsmidler fra UiB (inntil 300 KKr.) til å komme enda sterkere tilbake neste runde.
Ta kontakt med Marc.bezem@ii.uib.no eller Ida.holen@ii.uib.no for utlysningstekst og
skjema. Frist er 24.02, kl. 16.00, siden instituttet skal prioritere søknadene.
Kostbar feiladressering
Den sentrale økonomiavdeling melder at UIB blir stadig pålagt ekstra kostnader for
pakkeforsendelser med feil adresse. For inngående pakker som er adressert til enhetens
gateadresse, vil pakken måtte hentes på nærmeste "Post-i-butikk". Dersom pakken skal
utleveres ti1 Transportavdelingen, kreves gebyr på kr. 100 og i tillegg forsinkes pakkene med
ca 1 uke. For utgående pakker som feiladresseres og kommer i retur, er gebyret kr. 485. Det er
derfor viktig at alle som sender pakker og/eller oppgir sin adresse/evt. returadresse ti1
kontakter utenfor UiB, benytter UiB's postboksadresse: Pb 7803, 5020 Bergen. Dersom
feiladresseringen fortsetter uten vesentlige forbedringer, ser UiB seg nødt ti1 å vurdere om
enhetene selv må hente pakkene i "Post-i-butikk".

Spørreundersøkelse fra GC Rieber Eiendom
GC Rieber Eiendom ser kontinuerlig på hvordan vi kan være en pådriver for et bedre miljø.
I den anledning håper vi at du kan svare på noen få spørsmål. Det hele tar ca. 3 minutter.
Klikk her:
http://www.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?q=9lLMoFG6xWJsOptKwoCZ53ExWj1yjicVtc00
8imSvIN1xA%3D%3D
(Det er, for eksempel, mulig å nevne god og billig (sykkel)parkering. Marc :-)
Eksternweb, overgang mellom gamle og nye websider
Som de fleste av dere har lagt merke til gikk UiB over til ny eksternweb 4. februar. Instituttets
hjemmeside ble fra denne dagen omdirigert til startsiden i den nye eksternweben. Eksempel:
http://ii.uib.no peker nå til http://uib.no/ii. Det er mao denne siden som er instituttets offisielle
side for UiB-webens brukere. 3. april 2009 vil omdirigeringene opphøre og gamle
webadresser vil ikke lenger fungere. På Institutt for informatikk har Anya Bagge ansvaret for
overgangen til ny eksternweb. Hun vil dermed blant annet omdirigere innhold fra gamle til
nye webadresser. Gruppene må sørge for at Anya (anya@ii.uib.no) får beskjed om hva fra de
gamle sidene som skal overføres til de nye.
Rektorvalget og styrevalget 2009
I 2009 skal det holdes valg på rektor, prorektor og styremedlemmer. Det skal velges rektor og
prorektor for perioden 01.08.2009 – 31.07.2013. Fristen for å fremme forslag er fredag 27.
februar 2009 kl 1200. I veiledningen på valgstyrets nettsider går det fram hva som må til for
at forslaget skal være gyldig. Valget holdes som elektronisk avstemning i perioden 27. mars
til 2. april 2009. Dersom det kommer inn flere enn to gyldige forslag og ingen av kandidatene
får mer enn 50% av stemmene i første avstemning, vil det bli holdt en ny valgomgang i april.
Valgstyret vil kunngjøre dette dersom det blir aktuelt. Dette er første gang det holdes
rektorvalg etter reglene i universitets- og høyskoleloven av 2005. Den viktigste nyheten er at
også eksterne kandidater, herunder studenter ved UiB, er valgbare. Videre er alle ansatte
valgbare, uansett stillingskategori, tilsettingsform (fast/åremål/midlertidig) og stillingsandel.
Også dette er nytt. Valg av styremedlemmer for ansatte holdes i perioden 22. til 29. mai, og
forslagsfristen er 24. april. Informasjon om valget finnes her: http://www.uib.no/valg/

