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Til  

Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

 

Møtedato og tid Møtested   

9. april 2018 

Kl. 14.00-15.30 

Måltidets Hus, møterom 2  

(Gastronomi) 
  

 
   

    

 

Saker til styremøte – mandag 9. april 2018  
 

 

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

 

Forslag til vedtak:   

 

Protokollen godkjennes 

  

      

Sak 02 – 2018 Styrets beretning for Universitetsfondet - 2017 

    

Saken omhandler Styrets beretning for Universitetsfondet 2017.  

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret beretning for Universitetsfondet for Rogaland AS i 2017 

godkjennes.  

 
    

Sak 03 – 2018 Årsregnskap 2017 for Universitetsfondet i Rogaland  

  

 Saken omhandler Årsregnskap 2017 for Universitetsfondet i Rogaland i 

Rogaland AS  

 

 

 Forslag til vedtak:  

 

Årsregnskapet 2017 for Universitetsfondet i Rogaland AS godkjennes 

 

 

Sak 04 - 2018  Fondsforvaltningen av midler i Universitetsfondet  

 

Saken gir en statusrapport angående forvaltningen av fondsmidlene  

 

   Forslag til vedtak:  

 

   Status angående forvaltning av fondets midler tas til orientering 
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Sak 05 – 2018 Prosess for å styrke rollen som pådriver for utvikling av 

universitetsområdet på Ullandhaug   

 

Styret har i flere møter drøftet viktigheten av at en styrker rollen som 

pådriver for utvikling av Universitetsområdet. Denne funksjonen er pr i 

dag ikke tydeliggjort og det er heller ingen instans som har tatt et 

helhetlig ansvar for oppgaven. Universitetsfondet har til en viss grad 

dekke noe av denne rollen ved å iverksette tiltak for å styrke 

campusutviklingen på Ullandhaug.  

 

Stavanger kommune har signalisert at de vil gå sterkere inn i arbeidet for 

å styrke rollen som pådriver i Universitetsområdet. Styreleder vil i møtet 

gi en muntlig orientering om denne prosessen og hvilke ambisjoner 

Stavanger har angående utviklingen på Ullandhaug.  

 

   Forslag til vedtak  

    

   Saken tas til orientering  

 

 

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

 

Universitetsfondet har mottatt brev (se vedlegg) fra Student-

samskipnaden angående prosjekt ‘Rom for studenter’ som har som mål å 

finansiere bygging av flere studentboliger. Som kjent har styret i 

Universitetsfondet tidligere bevilget kr 10 mill til dette formålet. SiS 

meddeler nå at gjennomføringen av prosjektet ’Rom for studenter’ legges 

foreløpig på vent.  

 

Saken drøftes i møtet og vedtak utformes i etterkant av drøftingene. 

 

 

Forslag til vedtak: (vedtak utformes av styret i møtet) 

 

    

Sak 07 – 2018        Søknad fra UiS v/ Norsk Hotellhøgskole – ’Mat for morgendagens  

                                eldre’. Finansiering av PhD-kandidat til forskningsprosjekt         

  

   Saken omhandler søknad fra UiS v/ NHS angående finansiering av en   

                               PhD-kandidat som del av et større forskningsprosjekt innen fagfeltet mat  

                               for eldre som planlegges gjennomført i samarbeid mellom UiS, NOFIMA  

                               og Rogaland Tannhelse. 

 

   Forslag til vedtak: 

 

Universitetsfondet stiller seg positiv til å bidra med finansiering av en 

PhD-kandidat ved UiS til prosjektet Mat for morgendagens eldre innen en 

øvre ramme på kr 3 mill over 3 år.  

 

Det endelige økonomiske bidraget avklares gjennom videre samtaler med 

UiS.  
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Sak 08 – 2018        Orientering om søknadsprosesser til Universitetsfondet 

 

Daglig leder vil gi en muntlig orientering om søknader som er i prosess 

og som vil bli forelagt styret på et senere tidspunkt. 

 

 

   Forslag til vedtak: 

 

   Saken tas til orientering 

 

 

 

Sak 09 – 2018         Eventuelt 

 

   

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Universitetsfondet for Rogaland AS 

 

 

Bjarte Dybvik 

Daglig leder  


