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Ord fra leder 
Vel overstått Rektorvalg. Det var en spennende og 
frisk valgkamp som til slutt ga et klart 
velgermandat. En viktig komponent i 
valgdiskusjonen var kandidatenes forhold til 
valgte ledere og tilsatt eller valgt rektor, spesielt. 
Hvorvidt universitetet er en institusjon som egner 
seg for å være styrt gjennom valgte eller ansatte 
ledere, er en problemstilling som vi neppe har lagt 
bak oss med dette rektorvalget. Slik jeg ser det, så 
er det ikke absolutt avgjørende for en god 
ledelsesstruktur hvorvidt en leder er valgt eller 
ansatt, men at det ligger en klar styringsstruktur 
(kommandolinjer), klart definerte fullmakter med 
ansvar og gode kontrollrutiner i bunn for lederens 
virksomhet. Dette gjelder selvsagt på alle plan 
også for instituttledere. 
Denne våren er en intens valgvår, i tillegg til 
rektorvalget, skal nytt universitetsstyre, fakultets-
styre og nye instituttråd velges. Universitetsstyret 
arbeider med nye retningslinjer for hvilke 
ansvarsområder som skal ligge under 
instituttrådene. Hva som blir de endelige oppgaver 
for instituttrådene blir ikke endelig avklart før i 
Universitetsstyrets junimøte, men det er allerede 
klart at instituttrådene får en god del endring i sine 
mandat. Med det i minnet, er det svært viktig at 
hver og en av dere engasjerer dere i valget og 
velger inn de representantene dere mener vil bidra 
best til at instituttet, fakultetet og universitetet kan 
utvikle seg godt både vitenskapelig og 
undervisningsmessig. Til beste for faget og for 
UiB. Fortsatt Godt Valg! 

Johan 
 
Studienytt 
 
Mastereksamen  
Da felles frist for innlevering av masteroppgaven 
er 1. juni, vil det bli mange mastereksamener den 
kommende måneden. MBI - nytt og nyttig 
ønsker alle lykke til med eksamen.  
 
Støtte til seminar/konferanse under 
masterstudiet søknadsfrister 31. mai, 30. 
september og 31. desember
Informasjon og søknadsskjema finnes på denne 
adressen http://www.uib.no/matnat/om-
fakultetet/organisasjon/internt/studieadministrativ-
side/felt-og-seminarstotte  
Ved spørsmål kontakt Margun E. Skarbø. 

 
Forskerutdanningsnytt 
 

MCB Course: Fish as Models in 
Medical Research 
Time: June 8-12  New deadline: May 30 
Organizers: Manfred Schartl, Lisbeth Olsen 
Tutors: international 
Further details – see  course homepage
 

Funding for Research Education 
Activities  
Application deadlines 31. May, 30. September  
and 31. December.  Guidelines and applications 
forms: http://www.uib.no/mnfa/fumidler/
For any questions contact Knut Olav Daasvatn. 
 
Forskningsnytt 
 

 
Månedens publikasjoner 
 

Arnesen Thomas, Van Damme Petra, 
Polevoda Bogdan, Helsens Kenny, Evjenth 
Rune, Colaert Niklaas, Varhaug Jan Erik, 
Vandekerckhove Joël, Lillehaug Johan R., 
Sherman Fred, Gevaert Kris. Proteomics 
analyses reveal the evolutionary conservation and 
divergence of N-terminal acetyltransferases from 
yeast and humans. Proc Natl Acad Sci USA. 2009. 
 

Kristian K. Starheim, Darina Gromyko, Rune 
Evjenth, Anita Ryningen, Jan Erik Varhaug, 
Johan R. Lillehaug1, and Thomas Arnesen 
Knockdown of the Human N?-Terminal 
Acetyltransferase Complex C (hNatC) Leads to 
p53-Dependent Apoptosis and Aberrant hArl8b 
Localization.Molecular and Cellular Biology 
(MCB)  
 

Goksøyr, Anders ”Ubåten må opp!” Innlegg i 
Dag og tid, fredag 8. mai 2009. 
 
"Paper celebration at MBI "  June 11 
Det er mer enn 1 år siden sist artikkelfeiring og vi 
har mer enn 20 arbeid å feire. En pris på 20 000,- 
vil bli delt ut til den beste artikkelen fra 2008. Ta 
med matpakken og kom torsdag 11. juni kl. 
11.30-12.30. Servering av frukt og drikke. 
 
Nye prosjekter og tildelinger til MBI 
 

Kari E. Fladmark har fått en tildeling på 
110 000,- NOK fra FUGE-regional til prosjektet 
"Isolering og karakterisering av 
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Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 4/2009 – 26. mai
Bidrag sendes til:

andrea.grimnes@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 
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proteinkomplekser-nettverksbygging, kurs og 
internasjonalt møte" i samarbeid med Luiz 
Eichacker, Senter for organelle forskning, 
Universitetet i Stavanger. 
 
Søknadsfrister  
3. juni - Kreftforeningen

  
 

www.uib.no/mbi

4. juni – FRIBIO - HAVKYST -  MILJØ 2015
Husk at budsjett og prosjektsammendrag skal 
sendes instituttet 1 uke før søknadsfrist. Dvs innen 
torsdag 28. mai for søknader til NFR med 
søknadsfrist 4. juni. 
 

Personalnytt  
 
Nyansatte 
 

 

Diana C. Turcu er tilsatt som 
universitetsstipendiat ved 
Molekylærbiologisk institutt. 
Hun er tilknyttet professor 
Hee-Chan Seo ved  lab 1. 
 
 
 
 

 

Arne M. Taxt er tilsatt som 
universitetsstipendiat ved 
Senter for internasjonal helse. 
Han er tilknyttet et prosjekt 
ledet av Pål Puntervoll, 
1.amanuensis II ved MBI, og 
vil ha arbeidsplass ved MBI, 
lab 4. 
 

 

Marie Dahl er midlertidig 
engasjert som vitenskapelig-
assistent hos Ralf Kellmann, i 
6 måneder f.o.m. 15. april.  
 
 
 

 
 

Gjest 
Biologistudent Annegret Bitzer fra Universitet 
Konstanz, Tyskland er på et 3 måneders 
gjesteopphold hos Mathias Ziegler på lab 5 i mai, 
juni og juli.  
 
Lærlingeksamen 
Dorthea på lab 3, Erik på lab 4 og Lars på lab 5 er 
i ferd med å avslutte sine 2 år som lærlinger ved 
MBI. De skal alle tre ha  eksamen den 15. og 16. 
juni. MBI– nytt og nyttig ønsker dem lykke til 
med eksamen.  
 
Ferieregistrering ved MBI 
Vi minner om at alle må føre opp sommerferie på 
skjemaet som henger utenfor administrasjonen. 

Norwegian as a second language  
The University of Bergen offers courses in 
Norwegian as a second language: 
Deadline and application 1 June for the autumn 
semester and 1 November for the spring semester. 
(Application form and more information) 
 
MBI og Sars seminar 

 

Sted: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 
 

Annet  
 
BRUK STEMMERETTEN DERES - 
valget til Universitetsstyret er i gang! 
Finn frem denne e-posten fra Per Hillesøy og  bruk 
stemmeretten din innen fredag 29. mai.  
Mer informasjon i På Høyden og på 
eksternweben:http://www.uib.no/ledelsen/arbeidsf
elt/om-valget-2009
 
Følg med i PÅ HØYDEN. Stadig nye 
innlegg om ledelse ved UiB: * Uryddige 
styringsformer * leser brev fra 21 instituttledere
 
Vernerunde/ safety inspection   
Tuesday June 2, we will do a safety inspection on 
MBI in laboratories and most of the offices. We 
hope to meet most of you then. 
 

Instituttrådsmøte 
Instituttrådet har møte onsdag 27. mai kl. 10-12 
for å oppnevne et valgstyre for valg av nytt 
instituttråd. Mer informasjon om valget kommer 
etter rådsmøtet. 
 

Kronikkurs  
Formidlingsavdelingen arrangerer kronikkurs for 
forskere ved UiB 11. juni fra kl. 09.00 - 15.00. 
Påmelding til: mia.kolbjornsen@form.uib.no . Mer 
informasjon på intranett, under ”meldinger” (i 
toppmeny) / ”kurs” (kategori). 

Nytt elektronisk søknads- og 
trekningssystem for velferdshytten 
Universitetsheimen (link i elektronisk versjon). 
Søknadsskjema ligger på intranett, ”Min forside” 
(i toppmeny) / ”Sentrale pekere”/ Søknadsskjema 
for U-heimen. 

Dato Foreleser 
Tuesday 
26 May 
13.15pm, 

Ying Sheng gives a lecture on the 
self chosen subject: "Histone 
modification and its applica-tion in 
bioinformatics" 

Thursday 
28 May, 
14:15 

Xiao-Feng Zhao gives his Trial 
Lecture for the PhD-degree.  The 
title of the lecture is: "The 
evolutionary origin of the eye: 
what do the genes say? " 
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