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Nye medarbeidere 

 
 
I den ujevne rekken av nyhetsbrev, kommer her et nytt med mye gledelig innhold. For det første har 
vi fått to nye medarbeidere i den faste staben. De er Friederike Urbassek Hoffmann og Lars Henrik 
Smedsrud. Friederike startet 1/3 som forskningskoordinator og tar altså over stillingen etter Beatriz 
Balino. De fleste på GFI kjenner nok Friederike som prosjektkoordinator på Carbochange. Inntil 
hennes etterfølger er fullt på plass, vil Friederike ha et spesielt ansvar mot den forrige jobben, men 
vil etter det (forhåpentligvis rett etter sommerferien) rette oppmerksomheten på bredden ved GFI. 
Lars Henrik vil nok også være kjent blant de fleste som fysisk oseanograf på Bjerknessenteret og Uni, 
men fra 1/4 ble han klar for stillingen som 1. amanuensis i oseanografi hos oss. Etter søknads- og 
intervjurundene i vinter har vi sett fram til å få begge som kolleger og ønsker dem hjertelig 
velkommen til GFI. 
 
Det har også vært gledelig å være vitne til den store innsatsen som er lagt ned i prosjektsøknader i 
vår, spesielt til NFR sin frist 15/4. Hittil dette semesteret har GFi sendt inn 16 prosjektsøknader på 
tilsammen ca. 186 Mkr (ikke alt til GFI)! Stor takk til alle som har arbeidet med disse søknadene, 
spesielt til prosjektlederne, Beatriz, Terje og Friederike. Vi krysser fingre for god uttelling og stor 
framtidig aktivitet ved instituttet. 
 
Det er nå også klart at Team Olsen vant rektorvalget ved UiB. Vi gratulerer og ønsker dem lykke til 
med innsatsen de 4 neste årene. 
 
Hilsen 
Nils Gunnar Kvamstø 
 
 

Aktuelt 

 
 
Instituttseminar 

 
Det blir også i år planlagt instituttseminar til hausten over 2 dagar. Vi tar sikte på å ha seminaret den 
28. og 29. august, og ber alle tilsette sette av desse to dagane. Meir informasjon om kvar, program og 
reiseinformasjon vil komme seinare.  
 

 
Infrastruktur runde 2 

 
Forskningsrådet har evaluert søknader til infrastruktur i første runde, og har avgjort at 36 av 70 
innsendte søknadar går vidare til 2. runde. AV dei mest relevante prosjekta for GFI er «Lofoten-
Vesterålen cabled observatory» og  ICOS. Forskningsrådet har også vedteke å auke ramma for 
programmet til 500 millioner kroner (frå 300 millionar kroner). 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/36_soknader_skal_konkurrere_om_en_halv_milliard/1253
985986597/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet 
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http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/36_soknader_skal_konkurrere_om_en_halv_milliard/1253985986597/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/36_soknader_skal_konkurrere_om_en_halv_milliard/1253985986597/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
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Nytt nr i IT-avdelingen sin temaserie: Programvare  

 
Det femte nummeret i IT-avdelingen sin temaerie omhandlar programvare. Kva programvare som er 
tilgjengeleg, og på kva vilkår vert omtala der. Dokumentet finn du på følgande side: 
https://it.uib.no/ithjelp/images/7/7b/Temaserie_it_nr5_2013_programvare.pdf 

 
 
 

Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 

 

Mandagskollokvium  

 
On Monday, 13.5.2013, Camille Li and Justin Wettstein are going to talk about "TBA - something on 
atmospheric jet variability". 
 
Who? Camille Li & Justin Wettstein 
What? TBA - something on atmospheric jet variability 
When? 13.5.2013, 11:15 
Where? GFI, Auditorium East Wing 

 

The seminar plan can be found on this website: 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMb

nQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html.  
 
 

Guest lecture 8th May - Dr. Vladimir Ivanov 

 
Topic: Oceanographic processes in the Atlantic sector of the Arctic Ocean under conditions of 

reducing ice cover 
Wednesday 8th May at 1415-1500 in Auditorium East Wing, Geophysical Institute.  
 
Vladimir is a well-known polar oceanographer working at the Arctic and Antarctic Research Institute, 
St. Petersburg, Russa. He is currently a visiting research scientist at International Arctic Research 
Center, University of Alaska, Fairbanks.  

 
 
Publikasjoner 

 
 
Oversikt over registrerte publikasjoner ved Geofysisk institutt finner dere på i cristin.uib.no 
Husk også å registrere nye publikasjoner der. 

 

 
PhD-nytt 

 

Kurs: 

 

Advanced Statistics Training for Climate Research 2013 – 5.-7. juni 
 
ResClim Writing Workshop 2013 – 17.-21. juni 

 

https://it.uib.no/ithjelp/images/7/7b/Temaserie_it_nr5_2013_programvare.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMbnQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMbnQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html
http://cristin.uib.no/
http://resclim.no/activities/courses/advanced-statistics-training-for-climate-research-2013/
http://www.resclim.no/activities/workshops/resclim-writing-workshop-2013/
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ACDC 2013: Last deglaciation – 17.–31. august 

 

Research communication - fall 2013 – 16.-20. september 

 

 
For nyheter fra ResClim, se: Resclim.no 

 

Studieinformasjon 

 
 

 
Ledige stillinger  
 
 
Ledige stillingar ved GFI vil du finne lenke til på GFI si nettside (høgre side): http://www.uib.no/gfi 
Det er for tida ingen utlyste stillingar ved GFI.  

 

http://www.resclim.no/activities/courses/acdc-2013-last-deglaciation/
http://resclim.no/activities/courses/research-communication-fall-2013/
http://resclim.no/
http://www.uib.no/gfi

