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Ord fra instituttleder 

Forslag til neste års statsbudsjett er presentert og de 
positive overraskelsene sett med forskerbriller var 
vel få og langt mellom. Riktignok øker de totale 
bevilgningene til forskning litt, men hva hjelper 
DET oss universitetsforskere når rammeover-
føringene til de fleste instituttene er så lave at vi ikke 
har dekning for sentrale basisutgifter?  Vi har lenge 
vært vant til å måtte subsidiere undervisningen fra 
eksterne forskningsmidler som bevilges til våre 
forskere, det har heldigvis gått relativt bra over flere 
år. 
Bondevik II regjeringen innførte de såkalte 
“gaveforsterkningsmidlene”. Departementet har gitt 
en tilleggstildeling tilsvarende 25 % av gavebeløp 
over 10 000 kr. til forskning.  Dette har alle 
forskningsmiljøer kunne nyte godt av, men i forslag 
til neste års statsbudsjett er ordningen fjernet. 
Årsak?: Ikke hele summen som er avsatt har blitt 
brukt opp! Kunne det ikke da være en ide å fordele 
det ubrukte beløpet på de som allerede har fått litt. 
For MBI representerer dette ikke mange hundre 
tusen kronene, men beløpet har i hovedsak blitt 
benyttet til å sikre service på felles avansert utstyr og 
delfinansiering av nytt i tråd med gavens intensjon. 
Til nytte for alle forskningsgruppene. Nå faller dette 
bort og instituttet må dekke disse kostnadene på 
andre måter, for eksempel ved at hver enkelt bruker 
betaler brukeravgift. Det siste er en ordning som vil 
skade de gruppene som allerede har en anstrengt 
økonomi og dermed vil vitenskapelig produksjon 
kunne bli redusert betydelig. Stikk i strid med alles 
ønsker, også regjeringens. Takk Tora!  

Johan 
 

Studienytt 
 

Nye mastergrader 
Vi gratulerer Marie-Josèe Porcheron med avlagt 
mastereksamen! 
 
Se også utlysning av midler, forn og legater under.  
Søknadsfrist for begge er 1. desember. 
 
Forskerutdanningsnytt 
 
Årlig framdriftsrapportering for doktor-
gradskandidater og veiledere 
Vi minner alle doktorgradskandidater og ikke minst 
veiledere og medveiledere om fristen for 
framdriftsrapportering: 1. november. 

 
Framdriftsrapportene skal leveres via den 
elektroniske linken som Forskningsadministrativ 
avdelnig har sendt alle kandidater og veiledere.   
Rapportene blir behandlet lokalt, av 
forskerutdanningsutvalget. 
 

Yearly progress reports for PhD-
candidates and supervisors 
We hereby remind all PhD-candidates and 
supervisors of the deadline for handing in electronic 
progress reports, which is November 1st.  Please 
report via the link distributed to all candidates and 
supervisors by Department of research 
administration.  The reports will be handled locally 
at MBI, by Forskerutdanningsutvalget (the PhD 
committee).   
 
Please also see the information regarding grants 
below. Contact Knut Olav Daasvatn if you need 
further information. 
 
Utlysning av midler, fond og legater   
 
Interne utlysninger ved MBI 
 
Seminarstøtte for masterstudenter. 
Masterstudenter ved MBI kan søke om støtte til 
deltakelse på nasjonale eller internasjonale møter og 
symposier.  Maksimalt søknadsbeløp 5.000 kr.  
Søknadsskjema og nærmere informasjon:  
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-
ansatte-og-studenter-ved-mbi/utlysning-av-
interne-midler/seminarstotte-for-masterstudenter 
Kontaktperson: Margun Eidsheim Skarbø 
Søknadsfrist: 1. desember. 
 
 

 
Forskerutdanningsmidler/PhD-training 
support 
Det er mulig for stipendiater å søke instituttet om 
støtte til å delta på kurs og konferanser, til 
utenlandsopphold etc.  Maks tildeling er 15.000 kr.  
Se nettsiden under for mer informasjon og 
søknadsskjema. Kontaktpersoner: Margun Eidsheim 
Skarbø eller Knut Olav Daasvatn.   
Neste søknadsfrist: 1. desember 
 

PhD-candidates at MBI can apply for support for 
research training activities, such as participation in 
courses or conferences, stays abroad etc.  Up to 
15.000 NOK may be granted.  Please find the 

 

MBI - nytt og nyttig 
 
Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 7/2011 – 31. oktober 
Bidrag sendes til: 
knut.daasvatn@mbi.uib.no 
 
(aktive lenker på nettutgaven)  
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application form and information following the link 
below.  Unfortunately, the information is only 
available in Norwegian, but if you contact Margun 
Eidsheim Skarbø or Knut Olav Daasvatn they will 
provide the information you need.  Next application 
deadline is December 1st.  
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-
studenter-ved-mbi/utlysning-av-interne-
midler/forskerutdanningsmidler 
 
 
Kjell Kleppes fond for bioteknologi 
Kjell Kleppes Fond gir støtte til stipendiater og 
masterstudenter for reiser og deltakelse  på nasjonale 
og internasjonale konferanser og kurs.   
Se mer informasjon her: http://www.uib.no/mbi/om-
instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/kjell-
kleppes-fond-for-bioteknologi   
Kontaktperson: Andrea Grimnes 
Søknadsfrist: 1. desember. 
 
MN-fakultets fond og legater for 2012 
MN-fakultetets fond og legater for 2012 er nå utlyst 
på følgende adresse: 
http://www.uib.no/matnat/forskning/fond-og-legater 
Søknadsfrist: 1. desember 
 
Meltzerfondet og Universitetsfondet 
Søknadsdatabasen for Meltzerfondet og 
Universitetsfondet er nå åpen. 
 
Meltzerfondet deler ut  midler til forsknings-
prosjekter, forskningspriser, reisestipend for 
forskere, og prosjektstipend til studenter og ph.d.-
kandidater. 
Mer informasjon om Meltzerfondet finner du 
på: http://meltzerfondet.no 
 
Universitetsfondet deler ut midler til prosjekter for 
formidling og publisering av forskningsresultater, 
samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og 
workshops. 
Mer informasjon om universitetsfondet finner du 
på http://www.uib.no/fond/ 
 
Søknad om midler skal skje elektronisk. 
Meltzerfondet: http://meltzerfondet.no/soeknader/s
oeknader.htm 
Universitetsfondet: https://buf.app.uib.no/ 
 
Søknadsfristen er 1. desember. 
 
 
Forskningsnytt 
 
Meltzerpriser 
Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for 
fremragende forskningsformidling. 

Professorer og instituttstyrere ved UiB kan foreslå 
kandidater til Meltzerfondets priser. 
Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes 
fondet* innen 1. desember. 
 
For nærmere opplysninger og svar på de vanligste 
spørsmålene om prisene og fremgangsmåten ved 
nominering av kandidater, se ”Retningslinjer for 
fondets priser”:   
http://meltzerfondet.no/omfondet/retningslinjer.htm 
 
Sjekkliste for forslagsstillere:  
http://meltzerfondet.no/priser/sjekkliste.htm 
 
Personalnytt   
 

Utplassering fra Årstad Videregående. 
Uke 47 og 48 kommer det to elever fra Årstad 
videregående som skal være utplassert på MBI disse 
to ukene.  Helene Haugland skal være på Lab 3 med 
Wenche og Ibrahim Jelaani skal være på lab 5 med 
Marc 
 

Møter og konferanser 
 

Jeg kan bli hva jeg vil!  
Regional konferanse (9. november i Bergen) om 
rekruttering til realfag, med et spesielt fokus på 
Jenter.  
 

"ReaLise-ditt utdanningsvalg!" arrangerer fire 
regionale spredningskonferanser (9. november i 
Bergen) om rekruttering til realfag, med et spesielt 
fokus på jenter. 
 

Norske elever mener at gutter og jenter har like 
muligheter når de skal velge utdanning. Rapporter 
viser likevel at valgene er stadig sterkt kjønnsdelte. 
Til tross for at jentene i gjennomsnitt har høyere 
karakterer enn guttene i realfag, har de mindre 
selvtillit og tro på egne prestasjoner. 
 

Les mer her:   
http://www.naturfagsenteret.no/realise-konferanse 
 

MBI Monday seminars  
 

Nov  7th    Kristian Starheim  
Nov 14th    Linda Veka Hjørnevik  
Nov 21st    Sonja Ljostveit  
Nov 28th    Bente Kjeilen  
Dec  5th    Vandana Ardawatia  
Dec 12th    Arne Taxt  
Mondays, 12.30 at N-terminalen 
 
MBI-Sars Friday seminars  
 

Nov 11th, 13.30   
Gregor Gilfillan, Norwegian High-Throughput 
Sequencing Centre (NSC) 
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Annet As this is not a leasing or a professional machine, 
each user is responsible for buying his/her own milk 
and coffee capsules.  

 

Vernerunde tirsdag 1. november 
 
A Nespresso shop will soon open in Strandgaten, 
and in the meanwhile these can be ordered from 
internet. To cut down the shipping costs, Carol 
Issalène will order monthly 10-capsule boxes, and it 
is possible to buy them from her.  Please find an 
ordering form next to. 

Instituttets årlige vernerunde blir gjennomført 
tirsdag 1. november, og det er viktig at flest mulig 
er tilstede under vernerunden.   
 

Annual health and safety inspection 
November 1st 
The department’s annual health and safety 
inspection will take place Tuesday November 1st.  It 
is important that as many as possible are present that 
day. 

 

 

Ombygging av autoklav- og 
instrumentrom 
Etter tre uker med ombygging på autoklavrommet og 
instrumentrommet ved siden av, er nå ombyggingen 
ferdig. Det er blitt god plass og mye nye hyller på 
autoklavrommet slik at vi forhåpentligvis slipper å 
sette noe på gulvet. Alle labene har fått mer 
hylleplass for ferdigautoklaverte ting, og det er mye 
letter for meg å sette inn og ut av den store 
autoklaven, så dette tror jeg blir bra!!! La belle noir 

 
The old coffee machine will still be operational for 
the time being, but will not be fixed if any technical 
problem occur, and will then be removed. 

 

 

 
As we now have a new kitchen and also the new 
coffee-machine, we would really like to follow up by 
keeping the dining room nice and clean.  You can all 
help.  For example, if the dishwasher has not been 
emptied you can either wash your dishes by hand, or 
(even better) you can help us by emptying the dish 
washer and put your plates or things there. The 
administration looks after the room, and will 
normally empty the dish-washer before lunch.     

Slik ser ”imagingrommet” ut nå 
 

 
Trick or treat 

Når det gjelder instrumentrommet ved siden av så er 
dette rommet like stort som autoklavrommet, men 
virker MYE mindre. Dette vil bli et ”imagingrom” 
der geldocen, chemidocen og den nye Typhoon FLA 
9000 vil bli stående. Typhoonen vil bli installert 8. 
november og det vil bli opplæring på den i slutten av 
november. Jeg kommer tilbake med mer info om 
opplæringskurset på mail seinere. Carol Issaléne vil 
bli ansvarlig for både instrumentene og dette 
rommet. 

 

 

Wenche 
 
A few words about the lunch room 
As you might have noticed and experienced, MBI 
has bought a Nespresso coffee machine which has 
been placed in the lunch room (the Loop). It uses 
capsules of different kinds of coffee, and has a milk 
steamer aside for making capuccinos (capuccini?). 
 

 

We are happy to learn that our scientific staff do not 
despair after the presentation of the national budget, 
but show great creativity and determination in their 
fund raising efforts. 
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