
 

 

  
www.uib.no/mbi 

Ord fra leder 
Høstregnet er tilbake og hverdagsmonotonien kan 
lett ta overhånd, da er det viktig å løfte blikket og 
gi ekstra gass. Instituttets seminarserie, i 
samarbeid med SARS senteret, har haltet og ikke 
fungert særlig godt det siste året. NÅ er det ny giv 
og full oppstart denne uka. Det er ingen 
fremmøteplikt på disse seminarene, men det ligger 
i alle forskeres sinnelag å lete etter ny kunnskap. 
Seminarene er en kilde til ny kunnskap, 
forskningsdialog og etablering av nye faglige 
kontakter og samarbeid. Derfor oppfordrer jeg 
dere alle til å delta aktivt i å gi seminarer og gå på 
så mange av seminarene dere kan. God 
seminaraktivitet er et tegn på et dynamisk 
forskningsmiljø. Vis at det er slik ved å stille på 
seminarene. 
Tirsdag den 5. arrangeres den offisielle oppstart av 
BFS-prosjektet til Nathalie Reuter. Hun er jo 
allerede for lengst innlemmet i MBI-miljøet hvor 
hun bidrar med sin flotte personlighet og sterke 
fagkompetanse. I en økonomisk vanskelig tid, gjør 
BFS-midlene, som Nathalie har vunnet, det mulig 
for instituttet å ta faglige grep i tråd med 
instituttets strategiske plan. Det er derfor med den 
største glede at vi ønsker henne og gruppen rundt 
henne hjertelig velkommen til instituttet. 
Biofagevalueringen er i gang for alvor, Rune Male 
leder arbeidet ved instituttet og Knut Olav 
Daasvatn har sekretærfunksjonen. Dette arbeidet 
er viktig for oss alle, ikke bare på instituttnivå, 
men også for fakultetet, universitetet og for 
fagområdet på et nasjonalt plan. Støtt derfor opp 
om arbeidet slik at det gir et riktig bilde av fagets 
totale situasjon. 
 

Johan 
 
 
Studienytt 
 
Nye bachelorstudenter høst 2010  
31 nye bachelorstudenter begynte på 
bachelorprogrammet i molekylærbiologi i august 
2010.  
 
Resultat fra studieåret 2009/2010 
Haust 2009      
Emne Meldt Møtt Bestått Snitt Stryk%
MOL200 64 55 40 B 27
MOL203 47 36 25 C 31
MOL204 33 24 21 C 13

 
MOL212 20 19 16 C 16
MOL213 13 9 9 C 0
MOL231 4 4 4 -         - 
MOL270 30 28 28 -         - 
MOL300 24 22 22 B 0
MOL301 9 5 5 C 0
MOL399 5 5 5 B 0
      
Vår 2010      
Emne Meldt Møtt Bestått Snitt Stryk%
MOL100 183 161 154 C 4
MOL201 47 41 38 C 7
MOL202 20 19 19 C 0
MOL211 25 25 23 C 8
MOL215 32 32 29 C 9
MOL216 9 9 9 B 0
MOL231 2 2 2 -          - 
MOL310 31 27 22 C 19
MOL399 14 14 14 B 0

 
Høst 2009 ble det produsert 2460 sp, der 2160 sp er 
i emner og 300 sp er fra mastereksamener. 
Vår 2010 ble det produsert 4160 sp, der 3320 sp er i 
emner og 840 sp er fra mastereksamener.  
 

Vurderingsmeldte studenter høst 2010
    
Emne Antal Emne Antal 
MOL200 73 MOL270 25
MOL203 46 MOL300 17
MOL204 29 MOL301 5
MOL212 20 MOL213* 2
MOL231 3 MOL399 6
    
*ikkje undervising H10  

 

Heliksstyret høst 2010 
Leder    Monica Dalva 
Nestleder, referent  Svein I. Støve 
Styremedlem infogruppe Carine Lindquist 
Styremedlem sosial gruppe Camilla Osberg 
Styremedlem praktisk gruppe Liv Sandlund 
Styremedlem kasserer Sigrid Lunde 
Styremedlem Instituttrådet Jarle Brattespe 
Styremedlem Programstyret Thomas Kalvik 
Styremedlem Realistutvalget Jan Ove Vik 
Instituttrådsrepresentant 2 Solveig Rivelsrud 
Programstyrerepresentant 2  Kristin Gravdal 
Medlem sosial gruppe  Lene Østensen 
Inst.råds-/progr.styrevara 1  
og Realistutvalgsvara 2 Sylvia Varland 
Realistutv.vara 1 og Inst.  
råd- og progr.styrevara 2  Thomas Helland 

 

MBI - nytt og nyttig 
 
Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 7/2010 – 4. oktober 
Bidrag sendes til: 
knut.daasvatn@mbi.uib.no 
 
(aktive lenker på nettutgaven)  
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Seminarstøtte for masterstudentar 
Tildeling av økonomisk støtte i forbindelse 
med seminar/konferanse er ment å gå til 
direkte utgifter ved deltakelse på 
"internasjonale symposium", i Norge eller 
utlandet.  Søknadsskjema og informasjon.  
Neste søknadsfrist: 1. desember 
 
Søknadsfristar for støtte frå Kjell Kleppes 
fond for bioteknologi  
Sjå under Forskerutdanningsnytt . 
 
Forskerutdanningsnytt / Research 
training news 
 
PhD Trial lecture: Alexandra Moosmann: 
Epigenetics and Epigenomics in Animal 
Development: Molecular Biological Aspects and 
Mechanisms 
Thursday October 7th, 14.15, ’N-terminalen’ 
 
Søknadsfrister for forskerutdannings-
midler ved MBI / Deadlines for for 
research training support from MBI 
 
Kjell Kleppes fond for bioteknologi 
Fondet har som formål å fremme bioteknologisk 
grunnforskning, særlig ved støtte til reiser og 
deltagelse i kongresser for hovedfagsstudenter og 
stipendiater ved MBI.  Meir informasjon  
Søknadsfrist: 1. desember 
 
Kjell Kleppes trust fund for 
Biotechnology 
The purpose of the fund is to advance basic 
biotechnological research, and particularly to 
support travels and participation at conferences for 
masters students and PhD candidates at MBI.  The 
fund’s webpage (Norwegian only, adm will help).  
Deadline: December 1st 
 

Forskerutdanningsmidler 
Det er mulig å søke instituttet om 
forskerutdanningsmidler til forskningsopphold, 
deltakelse på konferanser eller andre 
forskerutdanningsformål.  Informasjon og 
søknadsskjema 
Søknadsfrist: 1. desember 
 

Research training support 
MBI have separate funds for research training 
purposes – research stays, conference participation 
etc.  Information and application form (Norwegian 
only, adm will help) 
Deadline: December 1st 

 
 
 

MBI og Sars seminar 
 

After a somewhat quiet period, we want to re-
vitalise the MBI-Sars seminars as a natural part of 
the scientific activities at the Department, and a 
regular meeting point where we meet to learn, 
discuss, and share ideas. 
 
To make this happen, we need your help!  We ask 
everybody to make the Friday seminars a regular 
part of your schedules, and encourage the students at 
all levels to join as well.  Also, all labs should 
contribute by inviting guest speakers (consult us or 
Knut Olav to check for available slots in the 
schedule). 
 
We have already quite a few seminars lined up (see 
the list below), and we are in the process of filling 
the schedule more or less every Friday until 
Christmas, and beyond. 

We have re-established the MBI and Sars seminar 
webpage where you will find all upcoming seminars. 
 A list of the seminars will also be included in MBI 
Nytt&Nyttig.   
 
There is also a BIO-seminar mailing list.  Please 
register to receive automatic e-mail notification 
about the seminars, and also upcoming PhD trial 
lectures and defences. 

Each seminar will also be announced in the 
webcalendar on the MBI-homepage.  We will put up 
posters about a week before by the elevator, and in 
the corridors a couple of days in advance, and 
include information in the weekly CommonMails. 

Kick-off will be the seminar by Øyvind Halskau on 
October 8th at 13:30. 
  
To set the atmosphere for the seminars revival, we 
will serve coffee, tea and a little snack starting 
13.15.   
 
Mathias, Rein and Daniel 
 
The upcoming seminars 

Date Lecturer/title 

 
08 October 

Øyvind Halskau: Three-way 
interaction of 14-3-3, tyrosine 
hydroxylase and the biological 
membrane - molecular 
mechanisms and implications for 
nerve-cell health 

 
15 October 

Nicholas Love: Genome-wide 
analysis reveals a role for NADP 
during Xenopus tadpole tail 
regeneration 

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/utlysning-av-interne-midler/seminarstotte-for-masterstudenter
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/kjell-kleppes-fond-for-bioteknologi
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/kjell-kleppes-fond-for-bioteknologi
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/utlysning-av-interne-midler/forskerutdanningsmidler
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/utlysning-av-interne-midler/forskerutdanningsmidler
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/utlysning-av-interne-midler/forskerutdanningsmidler
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/mbi-sars-seminarer
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/mbi-sars-seminarer
http://mailman.uib.no/listinfo/bio-seminar
http://www.uib.no/mbi


22 October 
N.B. 14.30! 

Sandra Hake: t.b.a. 

 
29 October 

Colin A. Smith: Evolutionary 
potential and molecular 
speciation in protein-RNA 
recognition: HIV Rev-RRE 

05 November Thole Züchner: Taking 
neuroproteomics to the limit: A 
novel protein detection method 
for highly sensitive protein 
analysis 

19 November Nathalie Reuter: t.b.a. 

03 December Pierre-François Lenne: t.b.a. 
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When: Fridays at 13:30 
Where: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 
 
 
Other guest lectures 

Date Lecturer/title 

Wed 20 Oct 
13.00 

Chris Lowe 
t.b.a.  

Thur 21 Oct 
13.30 
 

Maria Elena Torres-Padilla: 
Epigenetic mechanisms in early 
mammalian development 

Where: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 
 
Forskningsnytt / Research news 
 

Mat.nat. fakultetets fond og legater / 
The Mat.Nat. Faculty’s trust funds 
Informasjon om Mat.nat. fakultetets fond og 
legater er nå tilgjengelig via linken under. 
Information regarding the Mat.nat. Faculty’s trust 
funds is now available from on the Faculty’s 
webpages (only available in Norwegian): 
http://www.uib.no/matnat/ressurser/aktuelt/legater
-og-fond 
Søknadsfrist: 1. desember 2010  
Deadline: December 1st 2010 
 

Månedens publikasjoner 
Berg K, Puntervoll P, Valdersnes S, Goksøyr A. 
Responses in the brain proteome of Atlantic cod 
(Gadus morhua) exposed to methylmercury. Aquat 
Toxicol. 2010 Oct 1;100(1):51-65. Epub 2010 Jul 
13. 
 

Karlsen OA, Larsen Ø, Jensen HB. 
Identification of a bacterial di-haem cytochrome c 
peroxidase from Methylomicrobium album BG8.  
Microbiology. 2010 Sep;156(Pt 9):2682-90. Epub 
2010 Jun 24. 
 

Nominering til Meltzer-fondets priser 
2010 
Alle professorer og instituttstyrere ved Universitetet 
i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets 
priser. Fristen er 1. november.  Informasjon om 
kriterier og framgangsmåte 
  
Personalnytt  
 

Nytilsatt 

 

Gjestestudent 

 

Annet 
 

BFS research project celebration 
Just a reminder of Nathalie Reuter’s kind invitation: 
“Almost a year has passed since the official start of 
the project funded by the Bergen Science 
Foundation (BFS). So, even if it is stretching it a bit 
to call it a 'launch party', it is certainly high time for 
a bit of a celebration.“ 
When: October 5th, 12.00  Where: N-terminalen 
 

Fin innsats i Forsker Grand Prix 
Kristian K. Grindheim var en av 10 deltakere i 
Forsker Grand Prix som ble arrangert for første gang 
i forbindelse med Forskningsdagene.   Selv om han 
ikke nådde helt fram til finalen, fikk han bra 
bedømmelse og omtale fra juryen.  Vi gratulerer 
med innsatsen!  Les mer: 
Fer ikkje med tomt prat 
Et stand-up talent 
Første Forsker Grand Prix ble en suksess! 
 
 

 

 
Timu Lutter is from 
October 1st starting in 
a Marie Curie funded 
PhD-fellowship with 
Rein Aasland, lab 3.  

 

 
Andrea-Julia Bieder 
from Basel, Switzerland 
is a guest student 
(IAESTE) at lab 3 (Rune 
Male) between 
September 13th and 
November 5th 2010. 

http://www.cipsm.de/en/aboutCIPSM/members/hakeSandra/index.html?style=0
http://www.aub.edu.lb/fas/biology/Pages/smith.aspx
http://www.ibdml.univ-mrs.fr/equipes/lenne_web/index.html
http://www.uib.no/mbi/gjesteforelesning/2010/09/chris-lowe-t.b.a
http://www.uib.no/mbi/seminar/2010/09/mbi-sars-seminar-maria-elena-torres-padilla
http://www.uib.no/matnat/ressurser/aktuelt/legater-og-fond
http://www.uib.no/matnat/ressurser/aktuelt/legater-og-fond
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berg%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puntervoll%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valdersnes%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goks%C3%B8yr%20A%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Aquat%20Toxicol.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Aquat%20Toxicol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karlsen%20OA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Larsen%20%C3%98%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jensen%20HB%22%5BAuthor%5D
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 GrC seminar på Glesvær 

 

En tur med MS 
Glesnes ble det 
også tid til.  Det 
var en viss 
skepsis pga 
været, men 
Glesnes viste seg 
å være ei stødig 
skute og vi fikk en 
flott tur. 

 

 
 
Mark tegner og 
forklarer for et 
lydhørt publikum 

 

 
Alt klart for første 
dag.  Lill ønsker 
velkommen mens 
Britt Karin setter 
opp utstyret.   

 Hele gruppe C, (tekn./admin. Stillinger), var 13.-
14. september samlet til seminar på Glesvær.  Med 
oss hadde vi Britt Karin Muri, underdirektør ved 
Personal- og Organisasjonsavdelingen (POA) som 
inspirerende og dyktig kursleder, og juridisk 
rådgiver Kathrine Brosvik Thorsen også fra POA, 
som holdt foredrag om inkluderende arbeidsliv.  
Vi hadde to interessante dager med variert 
innhold, med kommunikasjon som en rød tråd.  Et 
konkret resultat av seminaret er at det nå er 
etablert et gruppe C forum der den tekniske staben 
møtes jevnlig til korte møter for felles faglig 
oppdatering og utveksling av erfaringer.  I tillegg 
fikk vi godt påfyll gjennom sosialt samvær og god 
mat i fine omgivelser.  Glesvær kan anbefales som 
seminarsted! 
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