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Til  

Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

 

Møtedato og tid Møtested   

8. mars 2017 

Kl. 10.00-12.00 

Ipark, Måltidets Hus  

Møterom 2 Gastronomi   
  

 
   

    

 

Styremøte 8. mars 2017  
 

Sak 01 – 2017    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 30. november 2016 

 

Forslag til vedtak:   

 

Protokollen godkjennes 

  

      

Sak 02 – 2017 Forvaltningen av fondets midler  

    

Rapport fra SR-forvaltning følger vedlagt. 

 

Orientering angående forvaltningen i møtet v/ Steinar Jakobsen 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Redegjørelsen om forvaltning av fondets midler tas til orientering   

 
    

Sak 03 – 2017 Årsregnskap 2016 for Universitetsfondet i Rogaland    

  

 Selskapets årsregnskap for 2017 legges fram for godkjenning  

 

 

 Forslag til vedtak:  

 

Årsregnskapet 2016 for Universitetsfondet godkjennes 

 

 

Sak 04 - 2017  Årsmelding 2016 for Universitetsfondet i Rogaland  

 

Selskapets årsmelding for 2016 legges fram for godkjenning 

      

 

   Forslag til vedtak:  

 

 Årsmeldingen 2016 for Universitetsfondet godkjennes 
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Sak 05 – 2017          Utvikling av Universitetsområdet – status etablering av mulig   

   utbyggingsselskap 

    

Saksforelegg følger vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram for styret til drøfting. Vedtak utformes i møte.   

 

Sak 06 – 2017 HelseCampus Ullandhaug 

                       

Universitetsfondet har tatt et initiativ til å utvikle et konsept med 

arbeidstittelen HelseCampus Ullandhaug i samarbeid med 

forskningsdirektørene ved SUS og UiS. 

    

Noe av bakgrunnen er behovet for å etablere nye fasiliteter for et 

fremtidig Helsefakultet i kombinasjon med nye undervisningsarealer som 

SUS-lokaliseringen vil kreve. I tillegg gir dette flere muligheter for 

utvikling innen forskning, undervisning og innovasjon med særlige 

muligheter for å ta en nasjonal posisjon innen simuleringsbasert 

undervisning og trening, samt utvikling av velferds- og helseteknologi.  

 

Konseptet vil bli nærmere presentert i styremøtet 

v/ Svein Skeie, forskningsdirektør SUS  

 

   Forslag til vedtak  

    

1. Saken tas til orientering 

 

2. Styret er positiv til å bidra med finansielle midler til å utrede 

konseptet i nært samarbeid med UiS og SUS. Det avsettes en øvre 

ramme på kr 500 000 til formålet.  

 

 

Sak 07 – 2017           Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

Bjarte Dybvik 

Daglig leder  


