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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 9. april 2018 
 

Sak 01 – 2018     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. desember 2017  

                              

                             Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. desember 2017   

.  

  

Sak 02 – 2018    Styrets beretning for Universitetsfondet - 2017  

 

Daglig leder orienterte kort om hovedpunktene i styrets beretning for 

Universitetsfondet i 2017. 

                                                  

                           Vedtak: 

                       

Styret beretning for Universitetsfondet for Rogaland AS i 2017 

godkjennes. 

 

                               

 Sak 03 - 2018     Årsregnskap 2017 for Universitetsfondet i Rogaland  

 

Daglig leder orienterte kort om de viktigste regnskapstallene i 

årsregnskapet for Universitetsfondet i 2017. 

 

                                                  

           Vedtak: 

                       

Årsregnskapet 2017 for Universitetsfondet i Rogaland AS godkjennes. 
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Sak 04 – 2018    Fondsforvaltningen av midler i Universitetsfondet 

 

Det var ingen kommentarer til statusrapport fra SR-fondsforvaltning 

angående forvaltning av fondets midler.  

 

I neste styremøte vil SR-fondsforvaltning delta og gi en grundigere 

orientering.   

 

Vedtak: 

 

   Status angående forvaltning av fondets midler tas til orientering 

 

 

Sak 05 – 2018     Prosess for å styrke rollen som pådriver for utvikling av 

universitetsområdet på Ullandhaug 

 

Det ble gitt en orientering om arbeidet for å styrke rollen som pådriver i 

Universitetsområdet. 

    

Det ble kommentert at en ser det som svært positivt at Stavanger 

kommune reiser denne saken med ambisjoner om å bidra til å styrke 

pådriverrollen for utviklingen av universitetsområdet. En sterk 

tilstedeværelse av det offentlige i området er nødvendig for å styre 

utviklingen i en retning som er ønskelig for regionen.  

 

Det er naturlig at Universitetsfondet sitter tett på denne prosessen og 

bidrar der det er behov for det. Det forventes å legge fram en sak til 

politisk behandling i løpet av våren 2018.  

 

                     Vedtak: 

Styret ser positivt på at Stavanger kommune tar ansvar for å etablere en 

pådriver rolle for utvikling av universitetsområdet. 

 

En tar for øvrig saken til orientering 

 

 

Sak 06 – 2018    Angående tidligere bevilgning til prosjekt ’Rom for studenter’                                                    

 

Styret drøftet brevet fra SiS om at en inntil videre legger på vent 

realisering av nye studentboliger i regi av prosjektet Rom for studenter. 

 

Det ble pekt på at på lengre sikt er det fortsatt behov for å bygge 

studentboliger, og at en derfor bør opprettholde bevilgings-vedtaket om å 

sette av 10 mill til formålet.     

     

                      Vedtak: 

 

Styret tar til orientering henvendelsen fra SiS om at realisering av 

prosjektet ’Rom for studenter’ legges på vent, og stiller saken i bero inntil 

en får ny henvendelse fra SiS.    
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Sak 07 – 2018     Søknad fra UiS v/ Norsk Hotellhøgskole – ’Mat for morgendagens  

                             eldre’. Finansiering av PhD-kandidat til forskningsprosjekt    

 

Styret drøftet søknaden fra UiS v/ Norsk Hotellhøgskole, og pekte på at dette er 

et viktig fagområde å bygge kompetanse på ved UiS, samt at det synes å være 

et godt begrunnet forskningsprosjekt.  

 

Det er videre positivt at flere parter går sammen i en større satsing som dette 

representerer.   

   

   

  Vedtak: 

 

Universitetsfondet stiller seg positiv til å bidra med finansiering av en PhD-

kandidat ved UiS til prosjektet Mat for morgendagens eldre.  

 

Det endelige økonomiske bidraget avklares gjennom samtaler med UiS. 

 

 

 

 

Sak 08 – 2018   Orientering om søknadsprosesser til Universitetsfondet 

 

Daglig leder orienterte om søknader som med stor sannsynlighet vil bli fremmet 

til Universitetsfondet i løpet av 2018.  

 

Det ble kommentert at administrasjonen bør gir signaler på et tidlig tidspunkt til 

aktuelle søkere som er i prosess angående ønsket vinkling / tema i søknadene. 

Dette for å sikre at søknader i størst mulig grad er i tråd med strategier og 

vedtekter for Universitetsfondet. 

 

 

 

  Vedtak: 

 

  Saken tas til orientering 
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Sak 09 – 2018   Eventuelt                                                    

Det ble gitt en kort orientering om arbeid som gjøres for å hente inn ny 

kapital til Universitetsfondet.  En mulighet er å se ulike andre fonds i 

sammenheng og derved skape et større og mer slagkraftig felles fond.  
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