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Nye medarbeidere/ medarbeidere i nye roller

Anne-Kristin Stavrum, stip. bioinformatikk

Svein Harald Soleim, avd. ing.

Datasikkerhet rundt rektorvalget
Bergens Tidene skriver i dag (fredag den 15. mai) om datasikkerhet rundt rektorvalget. I
tillegg til det store oppslaget (del 1, side 8), skriver Kjell Jørgen Hole en kronikk (del 2, side
22). Samfunnskritikk er en viktig del av en av universitetets hovedoppgaver: formidling. Vi er
stolte av Kjell Jørgen, som spiller rollen som samfunnskritiker usedvanlig godt. Nå som
kritikken er rettet mot anonymitet og sikkerhet rundt elektronisk valg internt ved
universitetet, regner vi med at universitetet klarer å håndtere denne kritikken desidert bedre
enn banker og institusjoner som ikke har samfunnskritikk som en viktig oppgave.

Valg til Instituttrådet
Det skal holdes valg til nytt instituttråd i vår, og prosessen er allerede i gang. Ved II er
følgende valgstyre oppnevnt:
Fra gruppe A: Ingvar Eidhammer og Trond Steihaug
Fra gruppe B: Federico Mancini
Fra gruppe C: Siv Hovland Erstad
Fra gruppe D: Eirik Schwenke
Den nye styringsstrukturen ved MN-fakultetet innebærer blant annet at instituttrådene får en
del utvidete fullmakter, for eksempel blir de vedtaksføre i en del overordnete strategiske saker
(se forslag B, s. 23 (av 88!) i vedlegg til styresak 32, saksnr 08/9438, Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå: http://www.uib.no/filearchive/2009-032.pdf).
En annen viktig endring er at instituttleder blir leder av instituttrådet.
Valgperiode:
Valgperioden er fire år for teknisk og administrativt ansatte og for fast ansatte i
undervisnings- og forskningsstillinger. For studenter og for midlertidig ansatte i
undervisnings- og forskningsstillinger er
valgperioden ett år. Det nye rådet starter sin periode 1. august 2009.
Sammensetning av instituttrådet ved II:
Instituttleder - fast plass
Gruppe A: Én representant for hver av forskningsgruppene (til sammen 6), alle med vara
Gruppe B: 2 representanter + 2(4) vara
Gruppe C: 2 representanter + 2(4) vara
Gruppe D: 2 representanter + 2(4) vara
Valgstyret ved II har foreslått å 'forlenge' dagens ordning med at gruppene selv organiserer
valg for sin gruppe. Valgstyret har også foreslått å videreføre ordningen i gruppe A med at
gruppekontaktene automatisk får plass med mindre gruppen ønsker det annerledes. For
gruppe B og C er det sendt ut informasjon om valggjennomføringen på e-post. Dersom det
kommer inn flere forslag/ønsker om navn i gruppe B og C enn det er plasser, avholdes
preferansevalg. Studentene organiserer valg på egenhånd.
Nåværende instituttråd er så valgforsamling, og godkjenner det nye rådet hvis minst 50 % av
rådsmedlemmene stemmer for.
Valgreglementet ved UiB finnes her:
http://www.uib.no/filearchive/valgreglement_pr_april2009.pdf
Spørsmål om valget kan rettes til Ida.Holen@ii.uib.no eller til medlemmene av valgstyret.

Valg til Fakultetsstyret
Fakultetets valgstyre har nå etablert en valgside med følgende adresse:
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/valg-2009-matnat
Valgsiden vil bli oppdatert med aktuell valginformasjon fra valgstyret. På valgsiden fremgår
det at valgstyret nå har kunngjort valg på nytt fakultetsstyre. Frist for å fremme kandidater til

fakultetsstyret (for alle grupper) er satt til tirsdag 19. mai kl. 15.00. Fullstendig kunngjøring
av valget samt valgreglementet kan lastes ned fra valgsiden.

Valg til Universitetsstyret
Det skal avholdes valg til Universitetsstyret 22.-29. mai. Pinar Heggernes fra vårt institutt
stiller som kandidat til gruppe A (faste vit. ansatte). Informasjon om valget finner du her:
http://www.uib.no/ledelsen/arbeidsfelt/om-valget-2009 Presentasjon av kandidatene:
http://www.uib.no/ledelsen/arbeidsfelt/om-valget-2009/det-sentralevalgstyret/kandidatforslag-til-universitetsstyrevalget-2009

Vacation/ferie
Please fill out the vacation list that is available at the administration./ I ekspedisjonen har vi
nå lagt ut ferieliste. Vi ber deg skrive opp hvilke uker du skal ta sommerferie.

Technical support/ Ingeniører ved II
Haakon Nilsen går nå ned i 50 % stilling som overingeniør på II. Svein Harald Soleim er ny
avdelingsingeniør og vil jobbe de dagene Haakon ikke er her. Hvis du trenger å nå Svein eller
Haakon på e-post, ber vi om at du bruker adressen teknisk@ii.uib.no i stedet for den enkeltes
adresse. Da slipper du å risikere å vente i flere dager før noen ser e-posten din

Office hours/Sommertid for administrasjonen
Administrasjonen har sommertid fra 15/5 til 15/9. Arbeidstidene i denne perioden er 08:0015:00. Vær også oppmerksom på at vi i løpet av sommeren vil ha redusert bemanning i
administrasjonen. Vær derfor ute i god tid ved alle administrative henvendelser i denne
perioden. Når det gjelder utlysning av stillinger i sommermånedene, viser vi til informasjon i
forrige II-nytt: http://www.ii.uib.no/IINYTT/II09-07.pdf
Administrative staff has reduced working hours during summer (from May 15th til September
15th). Their working hours in this period will be from 08:00 till 15:00. Note that there also
will be reduced administrative staff during summer. If you need administrative assistance in
this period, we advise you to plan long in advance. Regarding the announcement of vacant
positions, we refer to the previous II-nytt: http://www.ii.uib.no/IINYTT/II09-07.pdf

Universitetstipendiatstillinger lyses ut
Vi planlegger utlysning av maks tre universitetstipendiatstillinger med frist ca. 20. juni.
Veiledere som har flinke studenter oppfordres til å se til at oppgavene blir levert i tide, og at
eksamen blir avholdt innen fristen.

Sommerlunsj
Instituttet inviterer alle ansatte på sommertur onsdag den 17. juni. Vi reiser med buss fra HiB
kl. 11:30 til Bradbenken hvor båten Oster tar oss med på en 3 timers tur. Det blir servert lunsj

om bord og div. drikkevarer kan kjøpes. Påmelding og alle detaljer vil bli offentliggjort på et
senere tidspunkt. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Cabins for rent/Velferdshytter
For deg som er ny: UiB tilbyr leie av en rekke hytter for ansatte. Fordeling skjer gjennom
loddtrekning. En av hyttene, Universitetsheimen, har nå fått nytt trekningssystem og egen
intranettside. Les mer her: http://selleri.uib.no/pls/apex/f?p=106:1:288315279063393
Spørsmål om leie av de øvrige hyttene, Ottesheimen, Butten og Tingviken, rettes som
tidligere til: hytter@eia.uib.no
For new employees: UiB offers all employees to rent cabins (mountain lodges and cottages).
The distribution is made by drawing lots. Information and application forms for one of the
lodges, are available (in Norwegian only) on the following intranett-page:
http://selleri.uib.no/pls/apex/f?p=106:1:288315279063393
Questions regarding the other cabins can be directed to hytter@eia.uib.no

Ny kopimaskin
Den nye kopimaskinen fra Ricoh er nå klar til bruk på kopirommet i 4. etasje. For å
kopiere og scanne må man dra sitt ansattkort. Som skriver heter den II_kopi_01, eller man
kan bruke PullPrint-køen pullprintricoh. Den gamle Océ-maskinen er flyttet til 3. etasje.

Kronikkurs
Formidlingsavdelingen arrangerer kronikkurs for forskere ved UiB 11. juni fra kl. 09.00 15.00. Påmelding til Mia Kolbjørnsen på e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no. Antall
deltakere er begrenset, så det er prinsippet om førstemann til mølla gjelder.

