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Molecule of the Month  
Spectrin and RACK1: "The Good, the Bad and the Ugly"  
 

 

http://alumnus.uib.no/
https://www.facebook.com/mbiUIB
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Program leader: 

Professor  

Mathias Ziegler 

The research program process 

Under this heading, MBInytt will bring news from the MBI Research Programs. This time, we have invited the 

program leaders to provide a brief description of the programs goals: 
 

Program: Signalling and Metabolism 
 

This program will investigate the structural, molecular and (patho)physiological aspects of 

protein modifications and signalling by key metabolites. Many protein modifications are 

mediated by important metabolites, for examples, acetylation by acetyl CoA, phosphorylation 

by ATP, and ADP-ribosylation by NAD. Besides regulation of their target proteins, these 

modifications also directly influence metabolism, as they affect important pools of these 

molecules. Based on existing expertise, this program will primarily focus on protein 

acetylation, its subcellular distribution, regulation, functional consequences and medical 

implications. The use of bioinformatics and molecular modelling tools will also enable studies 

of structural alterations and facilitate identification of novel target proteins. 

 

Program: Long range gene regulation in the nucleus  
 

Enhancers are regulatory DNA sequences that act at distance and permit the expression of a 

specific repertoire of genes. Enhancers are thought to interact with promoters, while the 

intervening DNA is looped out. Little is known, however, about the mechanisms that render an 

enhancer/promoter pair fully active. The NucReg program aims to explore these mechanism in 

several ways, including the identification of known and new components in active 

enhancer/promoter chromatin, including enzymes, cofactors and other biomolecules, such as 

nuclear phospholipids, that are emerging as key regulators in chromatin and transcription. 

The program will establish regulated model systems that allows for isolation of 

enhancer/promoter chromatin. By exploring the mechanisms of enhancer/promoter 

communication, the program will further our understanding of how cells establish differential 

gene expression programs. 

 

Studierelatert informasjon 
 

Molekylærbiologisk dag 2013 

14 Marc was Molecular Biology Day, and about 70 pupils from high schools visited MBI. Staff 

and students of MBI made a tremendous job in making this a big success. As you can see on the 

pictures to the right, both guests and hosts seemed to enjoy themselves.  (Photos by Wenche 

Telle) 
 

 

Gjestestudenter 

Lab 5 v/Mathias Ziegler har to gjestestudenter fra Tyskland på besøk, Marco Frensch og Sabina 

Kanton.  Begge skal være ved laben i 3 måneder.  Marco startet like før påske, Sabina kom uken 

etter påske. 

Program leader: 

Assoc.prof.  

Aurélia E. Lewis 

mbika
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MatNat-Fakultetets 
HMS-pris for 2012 til 
MBI. Foran fra venstre: 
Grethe Aarbakke, Rein 
Aasland, Andrea Grimnes 
og Sigrid Bruvik.   
Foto: Wenche Telle. 
 

 

Mandagsseminar – Sancta style 

 
N-terminal nissetylation 
 

En ny instituttsang er født! 
 

 
Sancta Arnesen 
 

 
Kalde pakker under acetylerings-
treet i år… 
 

 
Og hvis vi trenger en opp-
friskning på innholdet er det godt 
å vite at noen har tatt notater… 
 

Foto: Wenche Telle 

Academia meets Industry - lunch seminar November 27th 

The first lunch seminar “Academia meets Industry” organized in cooperation 

between Biostruct* and BTO** took place in Vilvite on Tuesday 27th of 

November. Master and PhDs students, post-docs and senior scientists coming 

from broad horizons such as molecular biology, biomedicine and informatics 

gathered to listen the two seminars from industry representatives within the 

biotechnology sector. Richard Godfrey from BerGenBio and Kjartan Sandnes 

from Marine Bioproducts captivated the attention of the audience and raised 

many questions regarding their activity. The talks were followed by a tapas 

session allowing even more discussions. This was the first of hopefully more 

lunch seminars organized at UiB with Biostruct. As this first lunch seminar 

operated very close to capacity, Biostruct will seek to expand from 30 to 50 

places. Spread the word! 

 

* The Norwegian doctoral school in structural biology 

** Bergen Teknologioverføring 

 

Best regards 

Anne-Sophie Schillinger and Øyvind Halskau 

 

 

 

 

 

 

 

På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet 

ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-

system knyttet til mottak av nye 

medarbeidere og masterstudenter.  

 

Instituttet har gjennom mange år utviklet en 

velkomstbrosjyre med essensiell informasjon 

om instituttet. Brosjyren inneholder også 

vesentlige aspekter av instituttets 

sikkerhetsregler og rutiner knyttet til 

laboratoriearbeid. For å sikre at alle nye blir 

godt kjent med velkomstbrosjyrens innhold, 

er det etablert et system som guider de nye 

ved instituttet gjennom brosjyrens 

vesentligste punkter fra første dag.  

Instituttets laboratorieansvarlige har et spesielt ansvar for dette og viser også 

de nye rundt på instituttet. Systemet har innebygget skriftlige sjekkpunkter og 

et lite "quiz" som dokumenterer at de nye har satt seg inn i velkomstbrosjyrens 

innhold.  

De nye gjennomgår også instituttets HMS-kurs og de blir kjent på instituttet ved 

presentasjon i MBInytt. 

 

 

MBI fikk årets HMS-pris ved Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultet! 

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/ny-ved-molekylaerbiologisk-institutt
mbika
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Ord fra instituttleder 
Fra og med påsken og fram til litt ut i juni er den 
store helligdagsperioden i Norge. Når vi ser på 
kalenderen ser det ut som vi knapt er på jobb fra 
tidlig i april til vel inn i juni måned, men slik er 
det jo ikke. Studentene forbereder seg intenst, 
dag og natt, til sine eksamener og forskerne har 
søknadsfrister i mai-juni som holder dem våkne 
og stresset.  
En uting, mener mange om alt dette 
søknadsstyret, men er det nå virkelig så 
uproduktivt å arbeide med søknader som flere 
hevder? Gode søknader krever grundig oversikt 
over gjeldende litteratur, godt gjennomtenkte 
problemstillinger og diskusjoner med gamle og 
nye samarbeidspartnere. Aldri diskuteres 
forskningsplaner/prosjekter så intenst som når 
en søknad skrives. Derfor mener jeg at denne 
perioden av året med alt søknadsarbeidet, 
kanskje er den vitenskapelig mest konstruktive 
perioden i hele året, alle offentlige fridager 
inkludert. 
Studentene avslutter sine mastergradsoppgaver 
og stresser med eksamen, likevel har de også 
energi til å bidra til det sosiale miljøet ved 
instituttet. ”Finally Friday” er et flott initiativ 
som instituttledelsen setter stor pris på. Vi 
oppfordrer alle til å delta her. 

Johan 
 
PS: Jeg har sjekket litt vedrørende antall 
fridager per år i Norge og sammenlignet med 
andre land: Konklusjonen er at vi ligger 
temmelig midt på gjennomsnittet. Det føles bare 
sånn når sola skinner. DS. 

 
 
 

Studienytt 
 

 
Årets opptak til molekylærbiologi  
I følje tal frå Samordna opptak har 60 søkjarar 
bachelor i molekylærbiologi som førsteprioritet, mot 
54 søkjarar i 2010, ein auke på heile 11%. Kjelde: 
 http://www.samordnaopptak.no/tall/2011/mai/so45/ 
 
 

 
Master i molekylærbiologi, oppstart haust 2011, har 
43 søkjarar. Av desse har 33 søkjarar 
molekylærbiologi som førsteprioritet. 
 
Nye masterstudenter 
 

 

Marianne Kristvik 
Holmedal er ny 
masterstudent hos Rein 
Aasland på lab 3. 

 

Øyvind Strømland er ny 
masterstudent hos Rein 
Aasland på lab 3  

 

Alexander Eieland er ny 
masterstudent hos Thomas 
Arnesen på lab 4  

 
Poster Session MOL 231 
Prosjektstudentene på emnet presenterte posterne 
sine i Loopen like før påske. 

 

 

MBI - nytt og nyttig
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 3/2011 – 29. april
Bidrag sendes til:

knut.daasvatn@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
http://www.samordnaopptak.no/tall/2011/mai/so45/
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Personalnytt  
 
Nyansatte 

 

Aurelia Lewis kom i 
slutten av juli tilbake fra 
permisjon og er nå i gang i 
sin stilling som første-
amanuensis ved MBI. I 
første omgang i 40% 
stilling. Hennes forsknings-
aktivitet er ved lab 2.  

 

Øyvind Halskau startet 
16. august opp i sin  
stilling som første-
amanuensis ved MBI. 
Hans forskningsaktivitet 
er ved lab 2.  

 

Line Merethe Myklebust 
er tilsatt i en 3-årig stilling 
som postdoktor, finansiert 
av NFR. Stillingen er 
tilknyttet forsker Thomas 
Arnesen sin forsknings-
aktivitet ved lab 4.  

 

Sarah Lartey er tilsatt som 
avdelingsingeniør ved lab 4 
i 100% stilling ut året.  
Stillingen er finansiert av 
kreftforeningen og er 
tilknyttet Johan R. 
Lillehaug sin forsknings-
gruppe. 

Carol Issaléne er tilsatt i 
en midlertidig stilling som 
avdelingsingeniør, i første 
om gang for 1 år. Stillingen 
er tilknyttet sekvenslaben 
og lab 3 (Rein Aaslands 
gruppe). 

 
 
 

Gjest 

 

Meike Schatzle er gjest 
hos Mark Niere på lab 5 
ut året. 

 
Hjertelig velkommen til alle! 
 

Stillinger som kommer 
 NFR-finansiert forskerstilling hos Mathias 

Ziegler 
 UiB-finansiert post doc hos Aurelia Lewis 
 UiB-finansiert stipendiat hos Øyvind Halskau 
 NFR-finansiert stipendiat hos Thomas 

Arnesen 
 Marie Curie (EU) finanasiert stipendiat hos 

Rein Aasland 
 UiB-finansiert stipendiat (tilknyttet BFS-

prosjekt) hos Nathalie Reuter 
 
Internseminar 
 

Gruppe C – dvs. administrativt og teknisk ansatte,  
vil være bortreist på personalseminar på Glesvær 
mandag 13. og tirsdag 14. september.  Varemottak 
og ekspedisjon vil bli tatt hånd om, men labene må 
peke ut en person som kan kontaktes i forbindelse 
med varemottak.   
 
 
MBI og Sars seminar  
 

 
 
 

Dato Foreleser 
Monday  
6 Sept. 
10:00-
10:45 

Kai Ove Skaftnesmo 
gives a guest lecture entitled:   
 

"An introduction to microRNAs, 
their involvement in cancer and 
application of high content 
microscopy for high throughput 
functional analysis" 
 

Wednesday
8 Sept. 
10:00-
10:45 

Vandana Ardawatia  
gives a guest lecture entitled:  
 

"Characterization of the Galpha12-
p120 catenin interaction: 
Implications for cell adhesion and 
motility " 
 

mbika
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Studienytt 
 
Fem besøk av vidaregåande skular.  
Voss jordbruksskule var på besøk i januar. 
Marianne og Roger stilte som omvisarar og 
foredragshaldarar. 
Ei biologiklasse frå Fana gymnas var på besøk i 
februar, med Hilde og Tonje som omvisarar og 
foredragshaldarar. 
I mars har vi hatt heile tre besøk: 
Ei biologiklasse frå Fana gymnas, med Helene og 
Tonje som omvisarar og foredragshaldarar.  
Ei biologiklasse frå Askøy vidaregåande skule 
med Astrid og Helene som omvisarar og 
foredragshaldarar og ei klasse frå Tertnes 
vidaregåande skule. Her stilte Rune, Wenche og 
Dorthea som omvisarar og Marianne og Roger 
som foredragshaldarar. 
 
Takk til alle som har stilt som omvisarar og 
foredragshaldarar! 
 
Programmøte for 1.årsstudentane 
To av studentane på MOL231, Line Tangerås 
(Rein si gruppe) og Guro Stødle (Johan si gruppe, 
lab 4) haldt kvar sin flotte presentasjon av 
prosjektoppgåvene sine. 1.årstudentane fekk også 
sjå kva MOL202-studentane arbeida med. 
Fluoriscerande bilete var fengande! 
 
Takk til alle som stilte opp! 
 

Forskerutdanningsnytt 
 
Instituttet gratulerer Sonal Patel, Ranjan 
Chrisanthar og Gro Bjerga, med avlagt ph.d.-grad! 
 
MCB-Site Visit.  As part of MCBs introductory 
course for new PhD-students, MCB has organized 
a series of site visits at all the partner institutions 
to MCB.  MBI was first out, March 10th.  A broad 
range of MBIs research was presented, and the 
students were also given a tour of some of the 
facilities at MBI.  A big thanks to all who 
contributed! 
 
PhD Seminars 
The seminars are every 2nd Monday from 14-15, 
in the seminar-room at the 5th floor. Next time in 
week 17 there will be a social event. 
 
 

 
MCB Practial Course: Recombinant Proteins  - 
Expression, Purification & Interaction Studies 
Time: May 25-29.  Deadline: May 8 
Tutors: Gilles Trave and Günter Stier (CNRS, 
Strasbourg University).  The course is intended for 
PhD-students, post docs and also technicians.  
Further details - see the course homepage. 
 
MCB Course: Fish as Models in Medical 
Research 
Time: June 8-12  Deadline: May 1 
Organizers: Manfred Schartl, Lisbeth Olsen 
Tutors: international 
Further details – see the course homepage
 

Forskningsnytt 
 

Nye prosjekter og tildelinger til MBI 
 

Meltzer – forskningsprosjekt til 
Kari E. Fladmark      331 000,-  (lab 6) 
 

Meltzer – prosjektstipend til 
Line Agledal              75 000.-  (lab 5) 
Linda V. Hjørnevik    75 000,-  (lab 6) 
Helene Svendsen        75 000,-  (lab 6) 
Kristian K. Starheim   24 000.-  (lab 4) 
 

Meltzer – reisestipend til Anders Goksøyr (lab 2) 
 

Frie forskningsinitierte prosjekt til 
Thomas Arnesen       275 000,- 
Ralf Kellmann          270 000,-  
Dette er midler som tildeles prosjektersøknader 
som fikk avslag fra NFR i 2008 til tross for god 
evaluering.  
 
 

Månedens publikasjoner 
 

Ralf Kellmann, Carlos A.M. Schaffner, Toril A. 
Grønset, Masayuki Satake, Mathias Ziegler, 
Kari E. Fladmark  "Proteomic response of 
human neuroblastoma cells to azaspiracid-1" 
Journal of Proteomics, March 2009 
 
Hiwa Målen, Johan R. Lillehaug, and Thomas 
Arnesen "The protein Nα-terminal 
acetyltransferase hNaa10p (hArd1) is 
phosphorylated in HEK293 cells" BMC Research 
Notes, 2009, 2:32. 
 
Troco K Mihali; Ralf Kellmann; Brett A Neilan  
Characterisation of the paralytic shellfish toxin 
biosynthesis gene clusters in Anabaena circinalis 

 

MBI - nytt og nyttig
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 3/2009 – 7. april
Bidrag sendes til:

andrea.grimnes@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

mailto:andrea.grimnes@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Patel_Sonal.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Chrisanthar_Ranjan.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Chrisanthar_Ranjan.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Bjerga_Gro.html
http://www.mcb.uib.no/training/courses/mcb-course-recombinant-proteins-expression-purification-interaction-studies
http://www.mcb.uib.no/training/courses/mcb-course-fish-as-models-for-medical-research
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MBI gleder seg over at Professor Janet 
Thornton promoveres til æresdoktor 
ved UiB. 
 

 

 
Professor Janet Thornton 
promoveres til æresdoktor 
for hennes pionerrolle i 
utvikling av beregnings-
basert strukturbiologi  
som er en gren innen 
bioinformatikk.  
 
Janet Thornton tok 
doktorgraden i biofysikk i 

1973 og har vært professor ved University 
College, London siden 1990. Hun har også et 
professorat ved Bikbeck College i London. I 1999 
ble hun medlem av The Royal Society. Siden 2001 
har hun vært direktør for European Molecular 
Biology Laboratory sitt European Bioinformatics 
institute i Cambridge. 
Foreslått av Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet ved professor Rein Aasland, professor 
Johan R. Lillehaug, professor Inge Jonassen og 
professor Torleiv Kløve.  
 
Gjesteforelesning 28.8.08 i Vil Vite 
 
 
 
 
 

Molekylærbiologi & forskningsdagene  
 

Gro Bjerga har æren for at MBI i år er med på 
Forskningsdagene 19. - 28. september og det med et 
svært spennende prosjekt.   
 

 
– en utstilling med fokus på 
vitenskapsformidling  gjennom kunst.  
 

 
 
Molekylærbiologi 
Hvordan ser egentlig cellene ut? Og hva er inni 
dem? Kunstnere og forskere har samarbeidet om å gi 
en spennende og estetisk opplevelse av forsknings-
bilder. Organismer, celler og molekyler kan være 
svært vakre. Vi viser også film med musikk som er 
inspirert av cellers død. Det arrangeres også work-
shop for barn i tegning og maling med fokus på 
kunst og dokumentasjon av forskning 
 

Kunstner Gitte Sætre stiller ut malerier der 
forskning på alger er en av inspirasjonskildene. 
 

Professor Harald Kryvi formidler forskning i form 
av kobberstikk med motiver hentet fra celler og 
deres indre. 
 

Sted:  
Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger 
Musèplass 3.  
 

Åpning under Forskningsdagene 
19.-28. september. Høst- og vinterutstilling 
Tir- Fre: 10-15 
Lør - Søn: 11 - 16 
Mandag stengt 
 

Utstillingen er finansiert av Forskningsrådet og 
Bergen kommune. 
Arrangør: Molekylærbiologisk institutt  
Kurator: Gro Bjerga 

 

 
www.uib.no/mbi 

http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=76
http://www.uib.no/mbi/
http://www.uib.no/mbi/thornton_lecture.html
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Personalnytt 
 

Nyansatte 
Prof. Dr. Manfred Schartl 
(bilde) ble i fakultets-styremøtet 
23. mai tilsatt som professor II 
ved Molekylærbiologisk institutt 
for en 3 års periode.  
Med denne tilsettingen styrkes 
instituttets forskning og 
forskningsutdanning innen 
molekylær utviklingsbiologi og 
molekylær kreftforskning. 

 
Ledige stillinger ved instituttet 
Anders Goksøyr og Rune Male har nå lyst ut 
stipendiatstilling og postdoktorstilling tilknyttet 
prosjektet ”Nuclear receptor targets endocrine 
disrupting effects – mechanisms of action for 
emerging pollutants?” Søknadsfristen er 
henholdsvis 15. juli og 15. august. Se 
utlysningstekst på jobbnor: Stipendiatstilling og 
Postdoktorstilling. 
 

 

Annet  
 
10-års jubileum 11. og 12. oktober 
Sett av datoene nå. Jubileumskomiteen jobber med 
et spennende program som både forutsetter bidrag 
fra og deltagelse av ansatte og studenter. 
Programmet vil grovt skissert inneholde en 
populærvitenskapelig dag med åpning og åpent 
hus den 11. oktober, og en noe tyngre faglig dag 
den 12. oktober. Den første dagen vil Heliks ta 
ansvar for et kveldsarrangement. Jubileet avsluttes 
med en jubileumsmiddag den 12. oktober.  
 
Blåturen ble en suksess i flotte omgivelser og 
godt vær. Tusen takk for innsatsen til hele 
blåturkomiteen: Christian Busch (leder), Lise 
Fismen, Camilla Mjåseth, Ole Horvli, Sigrid 
Bruseth og June Bagstevold. Her noen blinkskudd: 
Mathias med sydvest, Sigrid har her skiftet ut 
cowboyhatt med turban, Hallvard fikk premie for 
mest kreative kostyme. 

 
Mathias 

 
Sigrid 
 

 
Hallvard 
 

 
Deltagelse fra MBI på PRIMO14 
I fyrste del av mai var store delar av Lab 2 i Brasil. 
Det internasjonale symposiet ”Pollutant Responses 
in Marine Organisms” vart arrangert for 14. gong 
og for fyrste gong på den sørlege halvkule. 
PRIMO14 vart arrangert på ferie- og 
konferansehotellet Costão do Santinho ved 
Florianópolis sør i Brasil så dei fleste frå MBI 
nytta høve til nokre dagar med ferie i Brasil før 
eller etter konferansen. Delegatane frå MBI deltok 
aktivt på konferansen med tre føredrag og tre 
posterpresentasjonar. Anders var med i 
International Advisory Board for konferansen og 
arrangerte sjølv PRIMO i Bergen i 1997 
(PRIMO9). For de av oss som aldri hadde delteke 
på PRIMO før, var det ein historisk introduksjon 
av Dr. John J. Stegeman (Biology Department, 
Woods Hole Oceanographic Institution, MA, 
USA) som gav oss innblikk i bakgrunnen for og 
utviklinga av PRIMO. Tema på 

http://www.uib.no/mnfa/MNT-Plan-Endelig.pdf
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=34630
http://meldinger.uib.no/pressemelding.php?id=34631
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35220
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35220
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35471
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35386
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35455
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Dag har representert MBI i fakultets arbeid med å 
opprette og videreføre forsknings og utdannings-
samarbeid i Sudan.  
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Økonominytt 
  
Nytt skjema for reiseregning  
Alle som skriver reiseregning elektronisk må være 
oppmerksom på at det er en del nye satser for kost 
og nattillegg for utlandet. Nytt skjema på: 
http://odin.dep.no/fad/norsk/regelverk/rutiner/0000
01-990486/index-dok000-b-n-a.html  
 
Budsjettet for 2006  
Budsjett for 2006 er lagt frem og godkjent av 
instituttrådet i møte 21. februar. Referat fra 
instituttrådsmøtet vil bli lagt ut på intranettet så 
fort referatet er skrevet og godkjent.  
 

HMS 
 
Årsrapport for lokalt HMS arbeid og HMS-
handlingsplan for 2006 ble lagt frem for 
instituttrådet i møtet 21. februar. Instituttrådets 
kommentarer vil lagt ut på intranett i referatet fra 
møtet. Årsrapporten og handlingsplan for lokalt 
HMS-arbeid vil bli lagt ut på vår lokale HMS-side 
på intranettet.  
 
Annet 
 
Hyttetur på Voss  
Første helgen i februar var Lab 1 på Voss for å stå 
på ski og ha sosialt samvær. Vi tok det ukentlige 
labmøtet utenfor varmestuen, samt et ekstra-
ordinært labmøte ved middagsbordet i hytten vi 
leide, mens vi fortærte en 3 retters middag! 
Fredagen hadde vi strålende vær, lørdagen var det 
overskyet. Uansett hadde vi det veldig artig. 
Hilsen lab 1 
 

 
 
Vinter OL i Torino 
Etter harde forhandlingsrunder mellom studenter 
og instituttledelsen ble det åpnet for visning av 
OL-sendinger på lunsjrommet. Det var lenge 
snakk om å rigge opp med fremviser og lerret, 
men det endte opp med et lite fjernsyn og dårlige 
mottagerforhold. Interessen var stor til å begynne 
med da forhåpningene til store norske prestasjoner 
var størst, men den dalte markant etter hvert som 
den ene norske favoritten etter den andre gjorde 
seg bort. Medarbeidernes idrettsinteresse var langt 
i fra jevnt fordelt, instituttledelsen var ofte 
representert sammen en svært idrettskyndig 
mastergradsstudent. Arbeidslysten og yteevnen på 
lab’en ble m.a.o. ikke nevneverdig affisert av 
lekene eller de lokale fremvisningene for den saks 
skyld. Vi satser på å gjøre det bedre i Vancouver i 
2010 og da med spretting av Champagne når vi 
prikker inn gull etter gull, da blir det jo sendinger 
på nattestid også.  Hilsen Christian Bucsh v/lab 4 
 
The Ultimate Challenge  
Torsdag 23 februar utfordret Lab 1 resten av 
instituttet til kamp på Wasteland, samt sosialt 
samvær over noe leskende, både før og etter 
kampen. Lab 1 sitt lag bestod av Kari, Kjersti, 
Lise, Lars, Torill, Carol & Toril. Utfordrere fra 
MBI pinglet ut og ble reddet av sine mastergrads-
studenter: Hans Kristian, Ingar, Ann Kathrine, 
Hallvard, Rakel & Mari. I nøden måtte de gå til 
Med. Fak. (representert ved Frode Berven) for 
forsterkninger. Kampen endte uavgjort.  
Nye utfordringer venter: først ishockey (Hans 
Kristian har allerede gjennomført 8 økter på isen 
etter jul), deretter har Hallvard lovet 
overlevelsesspeiding på våren. Følg med pingler! 
Hilsen lab 1 
 
 
MBI og Sars seminar 
 

Dato Foreleser 

Tordag 2. 
mars. Kl. 
14:15 

Jan Sunde, prøveforelesing: 
Designer food for ”designed” fish –
nutritional challenges in aquaculture
Sted: seminarrom 520 B1 

Fredag 3. 
mars 
Kl. 10:15

Jan Sunde, Disputas: 
Digestive protease activities, feed 
utilisation and growth in Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) 
Sted: Stort Aud., Datablokken, HIB  

http://odin.dep.no/fad/norsk/regelverk/rutiner/000001-990486/index-dok000-b-n-a.html
http://odin.dep.no/fad/norsk/regelverk/rutiner/000001-990486/index-dok000-b-n-a.html
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Ord fra leder 
GODT NYTT ÅR! Naturkreftene har denne 
jule- og nyttårshelgen satt våre små og store 
problemer og prioriteringer i et globalt 
perspektiv. Våre tanker går til alle som er blitt 
rammet, både nær og fjern. 
2005 har startet med nye administrative regler 
og rutiner. Vi er blitt pålagt en 
”vareopptelling” som ikke alle ser behovet for. 
Alt dette kan stjele fokus, energi og 
entusiasme bort fra våre aller viktigste 
oppgaver: FORSKNING og FORSKNINGS-
BASERT UNDERVISNING. Vi har startet et 
langsiktig arbeid med å etablere et gjennom-
gående høyt internasjonalt forskningsnivå ved 
instituttet vårt - la de små tekniske trivialiteter 
tenne oss til større fokus på dette målet. Lykke 
til i 2005! Johan 
 
Studienytt 
 
Undervisningsregnskap for høsten 2004 
Undervisningsregnskap er utsatt, og vi beklager 
manglende informasjon om dette. Som pilot-
prosjekt vil ansatte med undervisningsplikt vil bli 
bedt om å fylle ut regnskap for høsten 2004. 
Skjema og instrukser sendes ansatte med 
undervisningsplikt snarest.  
 
Instituttet gratulerer Cathrine A. Bøe, Hiwa 
Målen og Anne Hege Straume med avlagte 
cand.scient /mastereksamener. 
 
Sensurfrist emneeksamener 
Frist for sensur av alle emneeksamener er 10. 
januar.  
 
Masteropptak 
Opptak for nye masterstudenter arrangeres 11.-12. 
januar. 13. januar holdes et informasjonsmøte om 
ledige masteroppgaver. 
 
Studiestart 
Offisiell studiestart 10. januar. Frist for under-
visningspåmelding via www.studentweb.uib.no er  
13. januar. Undervisning starter f.o.m. 17. januar. 
Eksamensregistrering kan gjøres t.o.m. 1. februar. 
Fast eksamensplan for våren 2005 finnes på 
www.studentportalen.uib.no. 

Undervisningsassitenter - UTLYSNING 
Studenter og PhD kandidater som ønsker å være 
undervisningsassistenter bør melde seg straks til  
studieadministrasjonen. Det foreligger oppdrag 
som kollokvieledere og labassistenter i flere 
emner.  
 
Forskerutdanningsnytt 
 
Årlige rapporter 
Alle PhD studenter og veileder(e) skal innen 15. 
januar levere inn separate rapporter på progresjon 
av forskerutdanningen. Skjema er sendt per e-post. 
Manglende eller utilfredsstillende framdrifts-
rapport kan medføre tvungen avslutning av 
forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp 
 
Disputaser 
Anja Ragvin og Frode Berven vil forsvare sine 
doktorgradsavhandlinger henholdsvis 7. januar og 
21. januar. 
 
Forskningsnytt 
 
NB! Husk fristen 1. februar for søknad om 
midler til implementering av instituttets 
forskningsstrategi. 

 
FRIDA 
Frist for registrering i Frida av vitenskapelig 
aktivitet i 2004 er satt til 1. februar. All aktivitet i 
form av artikler, populærvitenskapelige arbeid, 
konferanseinnlegg, forfatterskap av bøker eller 
kapitler i bøker, avhandlinger etc skal registreres.        
Dere logger dere på via denne siden: 
http://www.uib.no/frida/. Start arbeidet så tidlig 
som mulig. Ta kontakt med Andrea for spørsmål.  

 
En av de 9 vinnerne av utsmykningskonkurransen for 

seminarrommet. Foto: Jon Vidar Helvik 

 

MBI - nytt og nyttig 
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 1/2005 - 5. januar 
Bidrag sendes til: 

andrea.grimnes@mbi.uib.no  
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