
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen vår 
April er ikke bare måneden for omveltninger i naturen, men også på vårt fakultet.  Kommende torsdag skal fakultetsstyret 
behandle et forslag om å sentralisere økonomitjenestene på fakultetet. Forslaget vil mest sannsynlig bli vedtatt og vil 
da innebære at alle økonomimedarbeidere blir samlet på en eller to lokaliteter på campus. Målsetningen med 
omorganiseringen er å øke kvalitet og tilgjengelighet av tjenestene og at dermed fakultetet som helhet kommer styrket 
ut av prosessen. Imidlertid vet vi alle at overgangsfaser byr på utfordringer, men med god forberedelse og en tilstrekkelig 
ressursinnsats skal vi komme gjennom dette på en god måte.   
 
En annen stor forandring er at alle som er tilknyttet Bjerknes/SKD og Uni Klima skal starte innflytningen til Vestfløyen 
allerede i neste uke. Jeg ønsker alle innvolverte lykke til med flyttingen og ser fram til at statsminister Erna Solberg 
offisielt åpner bygget 24. mai.  
 
Vårens hittil desidert mest gledelige nyhet er de gode søkertallene på våre studieprogrammer. Det er 37 søkere som 
har Bacheclor i meteorologi og oseanografi som sitt førstevalg. Det er lenge siden vi har hatt så høye søkertall. Selv 
om GFI ikke er alene om det nye sivilingeniørprogrammet i energi, har vi et vesentlig eierskap her. Det er 66 søkere 
som har dette som sitt førstevalg. Søkertallene til master er også gode, 22 søkere har metos som førstevalg og det er 
hele 185 førsteprioritetssøkere til master i energi. Dette skulle borge for innrykk av svært dyktige studenter til høsten. 
 
-Nils Gunnar 
 
 

Late spring 

April is not just the month of upheaval in nature, but also at our faculty. On Thursday, the Faculty Board will consider a 
proposal to centralize the financial services at the faculty. The proposal will most likely be adopted and this implies  
that all finance workers will be gathered at one or two campus locations. The aim of the reorganization is to increase 
the quality and accessibility of the services, and thus the faculty as a whole is strengthened by the process. However, 
we all know that transition phases are challenging, but with good preparation and an adequate resource effort we will 
come through this in a good way. 
 
Another big change is that all who are affiliated with Bjerknes / SKD and Uni Klima will start moving to Vestfløyen already 
next week. I wish everybody good luck with the move and look forward to the fact that Prime Minister Erna Solberg 
officially opens the building on May 24th. 
 
The spring's most enjoyable news is the good numbers for our study programs. There are 37 applicants who have 
Bacheclor in meteorology and oceanography as their first choice. It has been a long time since we have had such high 
numbers. Although GFI is not alone in the new civil engineering program in energy, we have a substantial ownership 
here. There are 66 applicants who have this as their first choice. The master's numbers are also good, 22 applicants 
have metos as first choice, and there are 185 first-priority applicants for the master in energy. This should be a source 
for the impressions of highly skilled students in the fall. 
 

-Nils Gunnar 
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Aktuelt 
 
GFI/BCCR scientists at MOSAiC Workshop at ASSW 2017 in Prague 
MOSAiC is a paramount international effort 
among the Arctic science community to enable 
a year-around drift across the North Pole from 
2019 to 2020 (http://mosaic-expedition.org/) to 
collect data to help further improve our 
understand of the coupled Arctic Climate 
System with the ultimate goal to improve our 
modeling capabilities. Lead by the Alfred-
Wegener Institute (AWI) in Germany 
(https://www.awi.de/) and initiated through the 
International Arctic Science Committee (IASC, 
http://iasc.info/), MOSAiC’s science and 
implementation plan have advanced 
significantly over the last years. To further 
shape the implementation plan of this 
international effort, IASC organized a workshop 
at the Arctic Science Summit Week 2017 in 
Prague on 4 and 5 April. 

 
The lead organizers of the workshop were Thomas Spengler, in his role as chair of the IASC Atmosphere Workshop 
Group, together with Klaus Dethloff, Markus Rex and Anja Sommerfeld at AWI. BCCR scientists Ilker Fer, Mehmet 
Ilicak, and Pierre Rampal gave three of the thirteen keynote presentations during the first day, focusing on small scale 
processes in the ocean via observations and modeling as well as sea ice modeling. The presence and high 
international visibility at the workshop gave the group of BCCR scientists new contacts into the MOSAiC community, 
which already lead to follow-up discussions about possibilities to engage further in the coming months and years as 
we progress closer to the year-long drift. 
 

 
 
 
Informasjon om valg av kandidater til fakultetsstyret  
Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har ni medlemmer. Fakultetsstyret fatter blant annet vedtak om 
strategiske planer for forskning og utdanning, budsjett og tilsettinger. Informasjon om valget til fakultetsstyret finner du 
her   
 
Valgstyret har fått inn tilstrekkelig antall kandidater til å holde elektronisk valg for alle valgkretser som skal velge 
representanter.  
 
Valgkretsene består av: 
Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (3 medlemmer i fakultetsstyret) 
Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling (1 medlem i fakultetsstyret) 
Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte (1 medlem i fakultetsstyret) 
Gr. D: Studenter (2 medlemmer i fakultetsstyret) 
 
Valget gjennomføres i perioden 22. mai -30. mai (avsluttes kl. 12.00) for alle kretsene samtidig. Egen epost med lenke 
til det elektroniske valglokalet vil bli sendt ut til alle stemmeberettigede når valget åpner. 
 
Mange av kandidatene har utarbeidet presentasjoner av seg selv. Disse finner du under fanen "Foreslåtte kandidater 
og videre prosess" på valgsiden. Her kan du lese om de ulike kandidatene, og om hvorfor de stiller til valg. 
 
Valgstyret har behov for å supplere med varamedlemmer for gruppe A, C og D. Så ta gjerne kontakt med valgstyrets 
sekretær om du kunne tenke deg å stille som vara. Det vil ikke bli gjennomført elektronisk valg på suppleringskandidater 
til varaplassene, men "fylt på" med varaer etter at valget på allerede foreslåtte kandidater er gjennomført. 
 
Fredrik Manne 
Leder av valgstyret 
Professor ved Institutt for informatikk 

Kristin Bakken 
Sekretær for valgstyret 
Assisterende fakultetsdirektør 
 

 
 

http://mosaic-expedition.org/
https://www.awi.de/
http://iasc.info/
http://www.uib.no/matnat/105273/valg-av-medlemmer-til-fakultetsstyret
http://www.uib.no/matnat/105273/valg-av-medlemmer-til-fakultetsstyret


Ikke for sent å delta i Sykle til jobben-aksjonen! 

 

Alle ansatte ved UiB inviteres til å bli med på årets Sykle 
til jobben-aksjon (19. april til 17. juni). I år blir det også 
fristet med flotte premier fra UiB. 
 
Mer informasjon finner du her  

 

Geofysen har så langt opprettet 2 lag: 

 Geofysen UiB: 3 medlemmer, lagleder Anne Moree (p.t. på 6. plass i bedriften av totalt 39 UiB-lag  ) 

 Geofysen: 1 medlem, lagleder Helge Drange 
Lagene trenger flere medlemmer for å kunne hevde seg i konkurransene. Det er ikke for sent å hive seg på. Bli med da 
vel! 

 
 

 

Undervisningsaktuelt 
 

Torge Lorenz - disputas 
Diplom Meteorologe Torge Lorenz disputerer for ph.d.-graden fredag 5. mai 2017, kl. 13.15 Auditorium 105, GFI. 
Avhandlingens tittel: "Dynamical downscaling of North Sea winds: Reanalysis and ensemble predictions" 
 
Opponent: Senior Scientist, ph.d. Andrea N. Hahmann, DTU Wind Energy, Denmark 
Opponent: Principal Scientist, dr.rer.nat. Martin Leutbecher, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 
United Kingdom 
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.ing. Finn Gunnar Nielsen, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 
Leder av disputasen: Professor Jan Asle Olseth, Universitetet i Bergen 
 

 
 

Invitasjon til arbeidsseminar om rekruttering og gjennomføring av studieprogram ved MatNat 
Vi ønsker å invitere ansatte og studenter til et åpent arbeidsseminar om rekruttering til og gjennomføring av våre 
bachelor- og integrerte masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. 
 
Arbeidsseminaret er fra kl 12.30-15.30, tirsdag 9. mai, i auditorium 5 i Realfagbygget. 
 
Vi som inviterer er en arbeidsgruppe nedsatt av studiestyret ved fakultetet som har fått i oppdrag i å revidere 
handlingsplanen for rekruttering for neste periode (2018-2024). 
 
Vi har valgt å kalle inn til dette arbeidsseminaret for å sikre oss at flest mulig av de gode tankene og ideene om hvordan 
vi kan øke rekrutteringen, blir løftet frem. På arbeidsseminaret vil bli arbeidet mye i mindre instituttvisegrupper, men 
samtidig også en del diskusjoner i plenum. 
 
Vi serverer kaffe, te, frukt og skillingsboller i pausen  
  
Blant annet av hensyn til forberedelse, gruppeinndelingen på seminaret og innkjøp av pausemat må vi be om påmelding 
innen søndag 7. mai.  Vi vil spesielt oppfordre lokale rekrutteringsutvalg, programstyrerepresentanter og representanter 
fra fagutvalg til å delta! Påmelding (frist søndag 7. mai, kl 23.59) 
 
For mer informasjon om seminaret og programmet, besøk denne nettsiden: 
 
Vi håper å se deg på seminaret! 
 
Med vennlig hilsen Arbeidsgruppen for rekruttering og gjennomføring: 
Olaug Vetti Kvam, Ida Rosenlund, Thomas Kalvik, Asbjørn Leirvåg, Inger Johanne Fjellanger, Jarle Berntsen, Didrik 
Sæther og Helge Drange (leder) 

 

 

 

 

 

http://www.uib.no/foransatte/106084/sykle-til-jobben-2017
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3348356
http://www.uib.no/skolelab/106928/rekruttering-og-gjennomf%C3%B8ring-av-bachelor-og-integrerte-masterstudier-ved-matnat


Vi søker klasseledere 

 
 

 

Kurs, seminarer, møter 
 
Horizons lecture 4. May at 16.00: Jacques Laskar - Planetary motions: Order and Chaos’ 

J. Laskar is Director of Research of highest rank at CNRS and Paris Observatory where he leads the group “Astronomy and 
Dynamical Systems”. Laskar is a member of the French Academy of Sciences and Member of the “Bureau des Longitudes”. He has 
been awarded the Silver medal from CNRS and the Brouwer Award from the Division of Dynamical Astronomy from AAS for his work. 
J. Laskar's work spans various field of fundamental astronomy, his main interest being the study of motions in planetary systems. He 
devoted large efforts to obtain accurate solutions for the long-term motion of planets in the Solar System that are used as the world 
reference for paleoclimate studies. In pursuing this work, he demonstrated that the orbital motion of the planets of the Solar System 
is chaotic, with exponential divergence of the orbits of a factor of 10 every 10 million years, making it impossible to predict its motion 
beyond 60 million years. He showed that planetary perturbations create a large chaotic zone for the spin axis motion of all the 
terrestrial planets, and that without the presence of the Moon, the Earth’s axis would be highly unstable. 
 

Welcome to a Horizons lecture Thursday 4th of May in Egget at Studentsenteret: Jacques Laskar - Planetary motions: 
Order and Chaos 
  
Refreshments will be served from 15.45, prior to the lecture which starts at 16.15. The lecture is held in English. 
  
Everybody is welcome! 
 
The event on Facebook      Join the Horizons lecture group on Facebook: 

http://www.uib.no/en/matnat/107082/jacques-laskar-planetary-motions-order-and-chaos
https://www.facebook.com/events/656318061228044/
https://www.facebook.com/groups/230084477091655/


 Antarktis foredrag 9. mai 
Bergen Geofysikeres Forening inviterer til et spennende Antarktis foredrag 9. mai 18:00 i Aud 105 på Geofysisk Institutt. 

 

 
"Port Lockroy’s hemmeligheter - Meteorologiske og andre vitenskapelige 
gjennombrudd" 
 
Hannelore Cuypers fra Bergen har fra November 2016 til mars i år drevet 
postkontor og museum på Antarktis. I dette spennende foredraget vil hun fortelle 
om forskningsstasjonen og hennes opplevelser. 
 

 

 
Welcome to the Official Launch of Global Challenges at the University of Bergen 
Welcome to the Official Launch of Global Challenges A multidisciplinary strategic focus area at the University of Bergen 
Date: Monday 15 May 2017 Time: 10:00-15:00 Location: University Aula 
 
An open invitation to all UiB staff and students, as well as interested parties from other institutions 
 
Following opening remarks by Rector Dag Rune Olsen and Dean Nina Langeland (Faculty of Medicine and Dentistry), 
the programme will include short presentations of ongoing UiB research and education related to Global Challenges. 
 
Lunch and refreshments will be served. Please register by 10 May. 
 
 

NTVA-møte: Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi? 
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte i Bergen tirsdag 23. mai 2017 kl. 1900.  
Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Thormølens gate 47 
 

Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi? 

Foredrag av Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på Vestlandet 
 
Nærmere informasjon om foredraget på vår hjemmeside her 
 
Møtet er åpent for alle interesserte. De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til 
post@ntva.no innen torsdag 18. mai. Måltidet er gratis. 

 
 

Bergen Startup Weekend 

 
 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3324078
http://www.ntva.no/pamelding/?action=evrplusegister&event_id=34
mailto:post@ntva.no


Publikasjoner 
 
Oversikt over registrerte publikasjoner ved Geofysisk institutt finner du i cristin.uib.no. Husk også å registrere alle nye 
publikasjoner der.  
 
 

 

Finansiering 
 

UFO 

 

Friederike sin nettside “Upcoming Funding Opportunities (UFO)” ble sist oppdatert 20.04.2017. 

 
 

 
NFR deadline 24 May 
FRIPRO/FRINATEK 
Only this year: TOPPFORSK projects  
In addition, the following project types are planned: 
Researcher project, Young Research Talents, Mobility Grant, Workshop support 
Call text of planned calls is yet available in Norwegian only.  
 
INTPART 
Collaboration in higher education with  Brazil, Canada, China, India, Japan, Russia, South Africa and the USA. NEW: 
also Germany and/or France! 4,5 Mio NOK pr project 
 
SIU/UTFORSK 
Projects on international collaboration in higher education with deadline 31 May. 
 

 
 
Informasjonsmøter om EØS-midler 
I løpet av 2017 og 2018 kommer det til å bli oppstart av nye EØS-forskningssamarbeidsprogrammer. EØS-avd på 
Forskningsrådet har fått en økende strømme av spørsmål på mail og telefon og har grunn til å tro at det er en del 
spørsmål der ute. 
  
NFR vil derfor komme på besøk til UiB for å snakke om EØS-midlene, både om erfaringene fra denne runden og hva 
de nå vet om fremtidens programmer. De kan også ta opp spørsmål knyttet til institusjonenes bruk av andre typer EØS-
midler enn forskningsprosjekt, mulighetene for å bruke nettverk fra EØS-prosjektene i H2020-samarbeid og annet dere 
måtte være interessert i. Per i dag er det kun Romania som har skrevet under en avtale om forskningssamarbeid, men 
vi regner med at flere avtaler kommer i løpet av våren. 
  
Vi ber dere holder av følgende datoer- Uke 19, torsdag 11. – fredag 12. mai. Da kommer NFR til Bergen for å informere 
om EØS midlene. 
  
HUSK!!! Fra 2016 inngår EØS-midlene i den nye BOA-indikatoren for UH-sektoren (BOA=bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet). 
  
 
 

Framkomiteens belønning for polarforskning 2017 
Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til "en 
norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes 
eller polarhavenes biologi, geografi (her-under etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi”.  
 
Prisbeløpet for 2017 er 25 000 kroner. Frist for innsending av forslag er 30. mai 2017. Mer informasjon. 
 
 
 
 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/registrering?la=no&inst=184
http://www.uib.no/en/gfi/58037/upcoming-funding-opportunities-ufo
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FRINATEK/1254025414419/p1173268235938?progId=1049653794422&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FRINATEK/1254025414419/p1173268235938?progId=1049653794422&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FRINATEK/1254025414419/p1173268235938?progId=1049653794422&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/INTPART/1254025355427/p1184150364108?progId=1254007331831&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/INTPART/1254025355427/p1184150364108?progId=1254007331831&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/INTPART/1254025355427/p1184150364108?progId=1254007331831&visAktive=true
https://www.siu.no/front-page/Programme-information/Cooperation-outside-the-EU/utforsk
https://www.unifor.no/contentitem.aspx?ci=568


Ledige stillinger  
 

Postdoctoral fellow within numerical modelling and oceanography, IMR 
Closing date: 03.05.2017. Please find the announcement here. 

 

Postdoctoral researcher position in regional climate modelling and land-atmosphere 
interactions at Uni Research 
Closing date: 30.04.2017. Please find the announcement here.   

 

 

 

HMS, Personal, Velferd HMS-portal – Avviksmelding - Trening - Velferdstilbud 

Geosupen: GFI’s Social Hub 

Geosupen is the umbrella for all social activities at GFI, where you can find updates and information for regular and 
one-off events. All activities, such as brewing, football, volleyball, Cake Tuesday, Dinner&Drinks, parties, and more, 
are run by dedicated students and colleagues at GFI who look forward to 
have you participate and contribute! 

          https://geosupen.b.uib.no  

 
 
  

  

 

Informasjon om Arbeids- og 
klimaundersøkelsen ARK 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal våren 
2017 gjennomføre en større Arbeidsmiljø- og 
klimaundersøkelsen (ARK) ved fakultetet. Ledelsen ved 
MN ønsker å bruke denne undersøkelsen til å finne ut 
hvordan du opplever arbeidsmiljøet ved ditt 
institutt/avdeling/seksjon. 
Mer informasjon. 

  The ARK intervention programme 

This spring, the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences will implement the ARK intervention 
programme (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 
ARK) amongst the faculty employees. The faculty 
management wishes to use this survey to find out how 
you experience the work environment in your 
department.  
More information. 

 
 
 

Yoga 
Torsdager kl. 15.00-16.00 i kantinen. Ingen 
påmelding eller deltakeravgift, men husk å ta med 
deg din egen yoga-matte. 
 

 

Yoga  
Classes will be held on Thursdays at 15:00-16:00  
in the canteen 
 
No signing up, and no participatory fee will be 
charged. Please bring your own yoga mat. 
 

 

 

Brannkurs våren 2017 
Alle ansatte ved UiB skal gjennomføre brannvern-
opplæring hvert 5. år.  
 
Resten av vårens kursdatoer er:  

 18. mai (Engelsk) 
 16. juni  
Tid: kl. 09.00-11.00, Sted: Studentsenteret, seminarrom A: 
Påmelding til Line Garnes Steffensen 

 Fire protection training for 
employees, spring 2017 
All employees must attend a fire protection course 
every 5 years.  
 
The remaining courses for this spring semester are 
listed here: 

 18 May (in English) 

 16 June 
Time: 09:00-11:00. Place: Student Center, seminar 
room A. There will only be one course in English – 18th 
May. Please sign up by sending an e-mail about which 
date you would prefer to Line Garnes Steffensen. 

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/135093/postdoctoral-fellow-within-numerical-modelling-and-oceanography
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/135695/postdoctoral-researcher-position-in-regional-climate-modelling-and-land-atmosphere-interactions
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/
https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1:
http://www.uib.no/foransatte/37275/trening
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://geosupen.b.uib.no/
http://www.uib.no/matnat/106942/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelse
http://www.uib.no/en/matnat/106943/ark-intervention-programme
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0ue3gM_KAhUlMnIKHUd8D6QQjRwIBw&url=http://www.monopoli.no/vin.htm&psig=AFQjCNES__6_0sPonvjkTzd3OVzbXz-g1A&ust=1454156262161131
mailto:line.steffensen@uib.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0ue3gM_KAhUlMnIKHUd8D6QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.monopoli.no%2Fvin.htm&psig=AFQjCNES__6_0sPonvjkTzd3OVzbXz-g1A&ust=1454156262161131
mailto:line.steffensen@uib.no


Grunnleggende kurs i førstehjelp 4. mai 2017 
Innhold:  

 Vurdering av skadested, sikkerhet 

 Varsling av nødetat 

 Vurdering og undersøkelse av syk/skadet person 

 Frie luftveier 

 Bevisstløs person og sideleie 

 Livløs person og hjerte-lungeredning 

 Fremmedlegeme i luftveier 

 Praktisk trening 

 Eksempler på konkrete sykdoms- og skadetilfeller omtales underveis 
 
Kursdag:     torsdag 4. mai  
Tid:  kl. 0830 – kl. 1130 eller kl. 1230 – kl.1530 
Sted:  møtelokalet a+b i underetasjen, museplassen 1, inngang fra Prof. Keysersgt. 
Antall:  max. 20 deltakere pr. kurs 
Kursleverandør: Fredrik Bærheim, NUI AS 
Påmelding: https://skjema.app.uib.no/forstehjelp 
 
 

 
Hotelltjenester i Bergen, gjester og tilsette 
UiB har avtale på overnatting i Bergen kun på desse hotella: 

 Thon Hotels AS 

 Scandic Hotels AS 

 Nordic Choice Commercial Services AS( Nordic Choice) 

 Rezidor Hotels Norway AS( Radisson Royal Bryggen) 
NB! Vi har ikkje avtale med bl.a. Hotel Park Pension. 
 
De 4 lista leverandørane er dei enaste som er godkjente for hotelltjenester. UiB har i tillegg ein rammeavtale for Kurs- 
og konferansetjenester som inneheld kurs og konferanse med dagspakke, inkludert kurslokale, samt høve for middag 
og overnatting. 
  
Avtaleleverandørane i Bergen sentrum for denne avtalen er: 

 Scandic Bergen City 

 Scandic Ørnen 

 Scandic Neptun 

 Radisson Blu Royal Hotel 

 Grand Terminus Hotel 

 Hotel Agustin 
 
 
 

Ny kredittkortavtale UiB 
Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om 
kredittkortet EuroCard. Dette er et kredittkort med 
firmaansvar som utstedes i den ansattes navn. 
Kortet benyttes til reiserelaterte utgifter i 
jobbsammenheng. Kortet kan ikke brukes til private 
kjøp. Faktura sendes til og betales av kortinnehaver. 
Avtalen med Diners kredittkort utfases i april 2017, 
og er nå ikke en del av UiBs avtale. 
 
Når kortet brukes til å betale reiser, er forsikret på 
reisen. Registrer derfor kortet på din profil hos Berg-
Hansen. Dersom du registrerer kredittkortet i i HR-
portalen (Pagaweb) kan du hente kort-
transaksjonene direkte inn i reiseregningen. 
Mer informasjon  

 
Credit Card UiB 

Permanent and temporary employees at UiB may apply for 
the credit card Eurocard. This is a corporate credit card to 
be registered in the name of the employee. The card is to 
be used for work-related travel expenses. The card cannot 
be used for payment of private expenses. Invoices will be 
sent to and must be paid by the cardholder. UiB's previous 
agreement with Diners is no longer valid. 
 
By using the card you may be insured. Please therefore 
register the card number in your profile at Berg-Hansen. If 
you register the credit card in the HR-portal, your credit 
card transactions may be found for direct transfer to your 
travel expense account. 
More information 

 
 
 
 
 

https://skjema.app.uib.no/forstehjelp
http://www.uib.no/foransatte/107153/kredittkort
http://www.uib.no/en/foremployees/107164/credit-card


DANNY OG DEN STORE FASANJAKTEN 

 

Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Danny og den store fasanjakten” fredag 19 kl. 16.30 

og lørdag 20. mai kl. 15.00 

UiB pris kr. 100 (ord. kr. 170). Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 11. mai.  

 

Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til datoen du 

ønsker: 
Danny og den store fasanjakten 19. mai  

Danny og den store fasanjakten 20. mai  

 

Velg så antall plasser ved å klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på 

skjermen. Lås opp pristypen med kode 2017UIB.  

 

 
 
 

Nattjazz 2017 

 

Som ansatt hos UiB, NHH, Uni Research eller Høgskulen på Vestlandet får du her et unikt tilbud.  
1) Opptil 20 % avslag på ordinære DAGSPASS til årets Nattjazz på USF Verftet.  FRIST: 19. MAI! 
2) Mer musikk for pengene: Kjøp 10-DAGERS (Festivalpass) eller 5-DAGERS (Nattpass) til studentpris! FRIST: 30. 
APRIL 

SLIK GJØR DU:  
1) DAGSPASS: Sjekk programmet på nattjazz.no. Finn din(e) dag(er), kjøp billetter på på denne siden. 
2) FESTIVAL- OG NATTPASS (begrenset antall): Trykk på linken til det passet du ønsker. Bruk promokoden edu2017 
for å få opp din billett. 
Festivalpass (10 dager)  
Nattpass 1 (5 dager: 26. mai - 30. mai)  
Nattpass 2  (5 dager: 31. mai - 4. juni)  
 

DAGSPASS KJØPER DU HER 
Tilbudpris Dagspass (kun 2 bill. pr ansatt pr dag):  
Billettavgift inkludert i alle billetter. 
Fredag 26. mai, Lørdag 27. mai, Fredag 2. juni og Lørdag. 3 juni: 
Pris: 480,-  (Ordinær 590,-) 
Søndag 28. mai:  
Pris: 280,- (Ordinær 330,-) 
Mandag 29. mai - Poesidigg: 
Pris: 50,- (Ordinær 85,-) 
Tirsdag 30. mai 
Pris: 190,- (Ordinær 240,-)  
Onsdag 31. mai, Torsdag 1. juni: 
Pris: 330,- (Ordinær 390,-) 
Søndag 4. juni:  
Pris: 240,- (Ordinær 290,-) 
 
 

 

 
 

https://www.ticketmaster.no/event/danny-og-den-store-fasanjakten-billetter/519863
https://www.ticketmaster.no/event/danny-og-den-store-fasanjakten-billetter/519845
http://nattjazz.no/
http://nattjazz.ticketco.no/nattjazz_2017_edu
https://nattjazz.ticketco.no/nattjazz_festivalpass_2017
https://nattjazz.ticketco.no/nattpass_1__5_dager_festival__nattjazz_2017
https://nattjazz.ticketco.no/nattpass_2__5_dager_festival__nattjazz_2017
http://nattjazz.ticketco.no/nattjazz_2017_edu

