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Hei Alle, 

Det viktigste jeg vil ta opp i dag er at Julie er på plass og godt i gang med arbeidet som vår nye administrasjonssjef. 
Noen av dere har allerede hilst på henne. Jeg er veldig glad for at Julie er med oss nå, og jeg kjenner allerede at dette 
blir veldig bra. Hun kommer til å bidra sterkt til at administrasjonen på BIO blir enda bedre. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen. 

Og så vil jeg takke Gunnar Bratbak for å ha tatt på seg den viktige oppgaven med å lede vårt nyopprettede 
infrastrukturutvalg. Han får med seg noen andre faggruppeledere og teknikere som alle har veldig god innsikt i alt 
som har med diverse utstyr og instrumentering på BIO. 

Litt korona: i skrivende stund har regjeringen pressekonferanse om trinn 2 i gjenåpningen. Så vidt jeg kan forstår 
betyr dette at vi får større mulighet til å ha studenter på campus og gjennomføre vår undervisning mer normalt. Vi 
må allikevel være forberedt på at 1 meters regelen vil gjelde også til høsten, med de begrensinger den medfører 
innen undervisning. Mer håndfast info om koronatiltak fram til sommeren kommer nok snart. 

Til slutt: Slutt opp om demokratiet. Stem på kandidater til instituttrådet. Valget starter den 25 mai. Godt valg. 

Med disse få ordene (jeg kom litt bakpå i dag!) ønsker jeg dere alle nok en god langhelg. 

Ø 

 

Dear all, 

The most important thing I want to address today is that Julie is in place and well underway with the work as our 
new head of administration. Some of you have already greeted her. I'm very happy that Julie is with us now, and I 
already feel that this will be very good. She will make a strong contribution to making the administration at BIO even 
better. I look forward to the continuation. 

And I would like to thank Gunnar Bratbak for taking on the important task of leading our newly established 
infrastructure committee. He brings with him some other professional group leaders and technicians who all have 
very good insight into everything that has to do with various equipment and instrumentation at BIO. 

A few words on corona: at the time of writing, the government is holding a press conference on stage 2 of the 
reopening. As far as I can understand, this means that we have a greater opportunity to have students on campus 
and conduct our teaching more normally. We must nevertheless be prepared for the fact that the 1-meter rule will 
also apply in the autumn, with the restrictions it entails in teaching. More tangible info about corona measures until 
the summer will probably come soon. 

Finally: Support democracy. Vote for candidates for the department council. The election starts on May 25. Good 
election. 

With these few words (I got started a little late today!) I wish you all another good long weekend. 

Ø 
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Dekan Helge Dahles blogg: 

Det ligger sprengkraft i historien vår 

I år feirer Universitetet i Bergen 75-årsjubileum. Det er lagt opp til både fakultetsvise 
arrangementer og arrangementer for hele institusjonen. 

Hovedfeiringen skjer i slutten av oktober. Men en rekke større og mindre arrangementer 
blir spredd over hele året. Blant annet kunne vi få med oss «75 år på 75 minutter» 9. april, 
dagen da Norges andre universitet ble vedtatt etablert av Stortinget. 

UiB og fakultetet har en rik og spennende historie, og det er mange «fun facts» å grave fram. Visste du for eksempel 
at 18.mai er en viktig dag i fakultetets historie?  Les hele blogginnlegget 

 

 

 

 

Remember to vote in the MN-faculty board election 2021! 
På tirsdag, 25. mai kl. 09:00, åpner valglokalet vårt og dere har frem til kl. 12:00 28. mai 2021 å avgi deres stemme. 

Ta en titt her for å lære mer om de forskjellige kandidatene! 

Husk å bruke stemmeretten din og godt valg! 

Gry 😊😊 

 
 
Tuesday 25th May at 9 am our polling stations opens and you can cast your vote until 12 noon on 28th May. 
 
Please have a look here for further details of each candidate! 
 
Remember to use your vote and have your say in the university 
democracy! 
 
Best wishes, 
Gry 😊😊 

https://matnat.w.uib.no/arkiv/1387
https://pahoyden.no/75-arsjubileum-jubileum/uib-feirer-75-ar-i-2021/108328
https://matnat.w.uib.no/arkiv/1387
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
https://www.uib.no/matnat/142920/kunngj%C3%B8ring-av-valg-til-mn-fakultetsstyret-2021
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
https://www.uib.no/en/matnat/142976/announcement-election-mn-faculty-board-2021
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BIO-kalender 
 

Tirsdag 25. mai 
Prøveforelesning Riccardo Esposito:  Mechanisms of dendritic arborization, tiling and self-avoidance 

11:00  

Zoom Webinar https://tinyurl.com/m352red8 

 

 

Fredag 28. mai 
Prøverforelesning, Anna Ejsmond:  Drivers of migration in insects and birds. 

10:15 

Zoom Webinar https://tinyurl.com/457hyny7 

 

 

Mandag 31 mai 
Disputas, Riccardo Esposito: Comprehensive characterization of glial cells in the urochordate Ciona 
intestinalis 

17:15 

Zoom Webinar https://tinyurl.com/dcuhrwf5 

 

Tirsdag 1. Juni 
Masterpresentasjon, Tina Emilie Lee Lange: Validation of Atlandic salmon (Salmo salar) weight estimation 
by stereo camera, and morphometric analysis for assessment of growth performance and maturation 
status. 
 
10:15 

Zoom: Kontakt Marianne Holmedal for lenke

https://tinyurl.com/m352red8
https://tinyurl.com/457hyny7
https://tinyurl.com/dcuhrwf5
mailto:marianne.holmedal@uib.no
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Nye fjes 

 

Julie Stavnes 

Stilling: Administrasjonssjef 

Faggruppe/enhet: Administrasjonen 

Noen ord om arbeidsoppgavene dine ved instituttet:  
Leder av administrasjonen, og linjeleder for alle teknisk-
administrativt ansatte.  
 
Noen ord om deg selv: Jeg er en 39 år gammel bergenser som er 
født i Oslo. Jeg er utdannet siviløkonom fra NHH 2008 og har 
arbeidet som prosjektleder i oljebransjen og ved UiB på 
medisinske fakultet før jeg startet på biovitenskap nå i mai. De 
siste 6 årene har jeg vært administrasjonssjef på Klinisk Institutt 
2, og det er veldig spennende å nå bli kjent med en ny del av UiB 
og biovitenskap. Når jeg ikke tar godkjenninger eller er i 
jobbemøter, er jeg glad i motbakker og lett jogging, god mat og 
drikke, og ikke minst bøker. Akkurat når leser jeg Min Kamp 2. 
Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle folkene og 
fagområdene ved mitt nye institutt. Kom gjerne innom kontoret 
for å si hei om du er på bygget! 😊😊 
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Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne høsten 2021  

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for 
høsten 2021, i perioden 22. august til 17. oktober 2021. 

Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket 
periode. 

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. 

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-
brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt ekstra informasjon. Alle søknader 
må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen. 

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- 
«Velferdshytter til utleie», og på UiBhjelp.  Logg inn med ditt UiB-brukernavn og passord fra en UiB-maskin.  

Søknadsfristen er 11. juni, trekningen foretas 14. juni 2021. 

Hilsen Eiendomsavdelingen 

 

 

 

 

 

New application period for the UoB welfare cabins – Autumn 2021  

You may now apply to rent U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the autumn 
period from 22 August until 17 October 2021. 

The cancellation deadline is 30 days before the rental period starts if you are to avoid penalty for cancelling. 

Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information. 

All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw. 

Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" - "Cabin hire (NO)", and at “UiBhjelp”, logging in with your registered UiB username and password from 
an UiB-computer.The application deadline is 11 June, drawing will be done 14 June 2021. 

Regards,  
Eiendomsavdelingen/ Estate and Facilities Management division 

https://skjema.app.uib.no/hytter
https://skjema.app.uib.no/hytter
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Forskning/utlysning  
 

Worldwide Universities Network (WUN) 
 

Universitetet i Bergen har vært medlem av Wordwide Universitites 
Network (WUN) siden 2004. WUN er et globalt nettverk for 
internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid med fokus på 
globale samfunnsutfordringer (Global Challenges) og med FNs 
bærekraftmål som bakteppe. WUN består i dag av 22 
medlemsuniversiteter i 14 land på 6 kontinenter. 
 

Merk: WUN lanserer nye nettsider med massevis av interessant forskningsstoff fra nærmere 100 aktive WUN 
samarbeidsprosjekter og forskningsnyheter fra WUN medlemsuniversitetene. Les mer på https://wun.ac.uk/  
 

 

 

Preannouncement EuroMarine 2021 Call for proposals of Foresight Workshops 
(FSW) – Maximum funding: €7,500 
 
Eligibility Criteria:  

• FSW proposals should have a clear foresight dimension and target a scientific publication. While the call is 
open to any topic, the Steering Committee would welcome proposals addressing EuroMarine priorities, as 
defined in EuroMarine's 2018 publication Ocean Frontiers for Sustainable Development Manifesto. 
Additionally, support to initiatives within the All Atlantic strategy and pledge are welcome. 

• Proposals should involve at least three Full Member Organisations of EuroMarine (list of 2021 members), 
from at least two different countries. 

• Activities should be carried out within 2022 and any exemption sought, must be justified in the proposal. 
Evaluation Procedure:  

• Proposals will be reviewed against criteria of scientific excellence and using specific pools of EuroMarine 
referees. The EuroMarine Steering Committee will make final decisions. 

Timeline:  
• Call Opens: 25 May 2021 
• Deadline for proposal submission: 30 July 2021 
• Review and Evaluation: 30 July 2021- 30 Sept 2021 
• Results Announced: Third week of November 2021    

More info 
 

  

https://wun.ac.uk/
https://euromarinenetwork.us9.list-manage.com/track/click?u=6644ac4054ef7465a53cada39&id=a30cf7ae81&e=405402f982
https://euromarinenetwork.us9.list-manage.com/track/click?u=6644ac4054ef7465a53cada39&id=dbe9c82622&e=405402f982
http://euromarinenetwork.eu/news/preannouncement-euromarine-2021-calls
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Preannouncement EuroMarine 2021 Call for applications for individual 
fellowships – Maximum funding: €500 
 

Following the example of previous years, in 2021 EuroMarine will grant 
individual fellowships to enable EuroMarine PhD students and scholars in their 
first post-doctoral position to attend an advanced course of their choice. This 
year, EuroMarine has expanded the eligible courses to include both training 
courses and workshops (including EuroMarine foresight workshops) as well as 
participating in field work and sampling campaigns. Applicants will be expected 

to describe how their selected course, workshop or field campaign will benefit their career and research 
development.  
 
Eligibility criteria:  

• Applicants must be PhD students or scholars holding a post-doctorate position within 5 years of their PhD 
• Applicants must either belong to a EuroMarine Full Member Organisation or to one of the EuroMarine 

Invited Member Organisations in Morocco, Peru, South Africa, Tunisia, or Turkey (please refer to the 
membership list). 

• The courses targeted by the applicants must run and be completed between 15 July 2021 and 30 November 
2022. 

Evaluation Procedure:  
• Proposals will be assessed by the EuroMarine early career researcher group, OYSTER. 

Funding will be subject to official acceptance onto the course and will be granted by EuroMarine and OYSTER 
through the EuroMarine Association. 

Timeline:  
• Call Opens: 25 May 2021 
• Deadline for Submissions: 30 June 2021 
• Results Announced: 15 July 2021   

More info 
 

 
Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems 

 
 
 
 

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til 
norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for 
klimasmart, motstandsdyktig og bærekraftig matsystem. 
Det arrangeres et webinar om utlysningen 2. juni. 

Hovedutlysningen finner du her: JOINT CALL 2021 on “Food Systems”. Les mer fra NFR her. 
 
Søknadstype:  Internasjonale fellesutlysninger (INTFELLES) 
Program:  ERA-NET, SUSFOOD2 og FOSC 
Søknadsfrist:  16. august 2021, 15.00 CEST 

https://euromarinenetwork.us9.list-manage.com/track/click?u=6644ac4054ef7465a53cada39&id=0f689f011e&e=405402f982
https://euromarinenetwork.us9.list-manage.com/track/click?u=6644ac4054ef7465a53cada39&id=0f689f011e&e=405402f982
https://euromarinenetwork.us9.list-manage.com/track/click?u=6644ac4054ef7465a53cada39&id=6078d86707&e=405402f982
http://euromarinenetwork.eu/news/preannouncement-euromarine-2021-calls
https://www.foscera.net/en/foscera/2021-Call.htm
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/innovative-solutions-for-resilient-climate-smart-and--sustainable-food-systems/?utm_campaign=18-05-2021&utm_medium=email&utm_source=apsis
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European Joint Programme on Soil - First external Call 

 
 
 
 

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om jord i 
sammenheng med klima og naturmangfold. 
 
Forskningsrådet deltar i den først av to eksterne utlysninger i EJP SOIL. 
Den første utlysningen dekker følgende tre tematiske områder: 

• Understanding SOC sequestration (stabilization, storage and persistence) 
• Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils 
• Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and productivity of 

soils 
Legg merke til at et prosjektsammendrag må registreres i søknadssystemet innen 25. juni 2021. 
 
Det vil også bli organisert et webinar i løpet av mai. 
Les mer om utlysningen på EJP SOILs nettside. Les mer fra NFR her. 
 
Søknadstype:  Internasjonale fellesutlysninger (INTFELLES) 
ProgramEuropean Joint Programme on Soil (EJP SOIL) 
Søknadsfrist:  7. september 2021, 00.00 CEST  

 

 

 

NFR Webinar:  Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen 

En av tankene bak sirkulærøkonomi er at ressurser skal utnyttes til det fulle, og helst 
resirkuleres i en evig runddans, slik at behovet for uttak av nye ressurser begrenses. For 
fiskeri- og havbruksnæringens del betyr det flere ting: 

• Full utnyttelse av restråstoff fra bearbeiding av fisken. 
• Å samle og nyttiggjøre seg av avfallsstoffer fra produksjon av fisk. 
• At høsting av ville ressurser foregår så bærekraftig som mulig. 
 

NFR inviterer til webinaret "Veien mot full ressursutnyttelse i norsk sjømatnæring" sammen med Fiskeri og 
havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og NCE Aquaculture. Her vil de presentere aktuelle og helt ferske 
resultater fra forskningsprosjekter relatert til disse temaene.  Webinaret er et av flere arrangement under Blå uke 
2021 med tema "Havets rolle i global matforsyning" som pågår i tidsrommet 25.-30. mai.  

Når: 26. mai 2021 09.00 - 12.00 
Arrangementstype: Digitalt arrangement 
Passer for: Forskere, ansatte i bedrifter og alle som er interessert i temaet. Mer info finnes her.  
 

https://ejpsoil.eu/research-projects/first-external-call-pre-announcement/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/european-joint-programme-on-soil---first-external-call/?utm_campaign=18-05-2021&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.fhf.no/arrangementer/arrangementer/veien-mot-full-ressursutnyttelse-i-sjoematnaeringen/
https://www.fhf.no/arrangementer/arrangementer/veien-mot-full-ressursutnyttelse-i-sjoematnaeringen/
https://turquoise-mustard-bylf.squarespace.com/
https://turquoise-mustard-bylf.squarespace.com/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/veien-mot-full-ressursutnyttelse-i-sjomatnaringen/
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NFR Webinar:  Åpen forskning: Delta i European Open Science Cloud 

Velkommen til webinar om mulighetene for norske aktører i European Open Science Cloud 
(EOSC), 26. mai, kl. 13.30-15.00. Skytjenesten tilbyr et trygt miljø for forskere å lagre, 
analysere og gjenbruke data i. EU har som mål at åpen forskning skal bli standard. EOSC blir et 
viktig verktøy for å nå dette. På webinaret får du presentert både nasjonale og internasjonale 
perspektiver på temaet. Meld deg på 
 

 
 
 
Forskningsrådets formidlingspris 2021 – nå kan du nominere 
 
Hvert år deler NFR ut formidlingsprisen til en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende 
kommunikasjon. I fjor vant insektforsker Anne Sverdrup-Thygeson prisen for sin fremragende formidling.  Meld inn 
din formidlingsfavoritt innen 21. juni. Prisen er på 500 000 kr. Les mer 
 
 
 
Kommisjonen forklarer: «The funding and Tenders Portal for Beginners» 

Den 27 mai fra kl 10-12.30 arrangerer Europakommisjonen webinar om funding and 
trenders portalen og vil blant annet gå igjennom hvordan du kan: 
- Navigere seg i portalen 
- Registrere seg som ekspert evaluator  
- Finne utlysninger og nye muligheter og se tidligere prosjekt og resultat 
- Q&A  

Se programmet og lenke til webinaret her.  
 

 
Faste Lenker 

BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte) 

BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO) 

Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2019-publikasjoner i CRISTIN) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Information for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

Høringer 

HMS 

BioCEED 

 

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/delta-i-european-open-science-Cloud/?utm_campaign=19-05-2021&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/forskningsradets-formidlingspris-2021--na-kan-du-nominere/?utm_campaign=10-05-2021&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/events/20210527/agenda_en.pdf
https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq
http://www.uib.no/bio/kalender
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2019&ar-til=2019&rapportkandidater=1&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/en/international/128545/international-staff
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/94487/h%C3%B8ringer
http://www.uib.no/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/
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