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Møtedato og tid Møtested   

21. oktober 2016 

Kl. 11.00-13.00 

Ipark, Måltidets Hus  

Møterom 2  
  

 
   

    

 

Styremøte 21. oktober 2016  
 

Sak 15 – 2016    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 2. juni 2016 

 

Forslag til vedtak:   

 

Protokollen godkjennes 

       

Sak 16 – 2016 Akuttmedisinsk forskningsprogram 2012 - 2016    

Universitetsfondet har sammen med Lærdalfondet, Norsk Luftambulanse, 

SUS og UiS gjennomført et forskningsprogram med en økonomisk ramme 

på kr 20 mill. de siste 5 årene.  

 

Professor Eldar Søreide, SUS vil orientere om resultater og kompetanse-

oppbygging forskningsprosjektet har bidratt til, samt planer angående 

videreføring i nytt 5-årig forskningsprogram. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Saken tas til orientering 
    

Sak 17 – 2016 Søknad om støtte til forskningsinfrastruktur i det nye SEARCH-

bygget på Høyland i Sandnes  

  

 Representanter fra SEARCH vil innledningsvis gi en nærmere orientering 

om bakgrunnen for og innhold i søknaden. 

 

 Forslag til vedtak:  

Universitetsfondet bidrar med kr 3 mill. til NMBU avdeling Høyland for 

innkjøp av nødvendig forskningsinfrastruktur i henhold til budsjettert 

oversikt i søknaden for oppbygging av forskningssenteret SEARCH. 

 

Sak 18 - 2016  Høringsuttalelse angående plan 2510 i Stavanger kommune - 

Områdeplan for Universitetsområdet 

 

   Forslag til vedtak:  

 

Saken tas til orientering 
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Sak 19 - 2016  Forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet – godkjenning av 

forvaltningsstrategi. 

 

   Forslag til vedtak:  

 

Nytt forvaltningsreglement for Universitetsfondet i Rogaland vedtas i 

henhold til vedlagt alternativ 2.  

 

Sak 20 – 2016 Oppfølging fra styreseminaret på Utstein Kloster Hotell    

    

På styreseminaret i september drøftet styret ulike strategiske satsinger 

og prioriteringer for Universitetsfondets videre arbeid.  

 

Saksforelegget gir en kort oppsummering og orientering om videre 

strategiarbeidet. 

  

Forslag til vedtak:  

 

Saken tas til orientering  

 

Sak 21 – 2016 Lønnsjustering daglig leder 

                       

Daglig leder har avtale om en årlig justering av lønn. Styret vil drøfte 

saken i møtet og fastsetter lønnsjusteringene. 

 

   Forslag til vedtak (formuleres i møte): ………………………………………….. 

 

 

Sak 22 – 2016 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

Bjarte Dybvik 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 


