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og Bjerknessenteret

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok i 2010 (sak 51/10) å opprette et nytt klimaforskningssenter ved
Universitetet i Bergen. Senteret ble kalt Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret
(SKD). Senterets styre ble oppnevnt for en interimsperiode, frem til 1.12.2012. I sak 27f113
ble interimsperioden forlenget til 1.7.2013. Universitetsstyret vedtok permanente vedtekter
26.9.2013 (sak 66/13). Senterets styre rapporterer fil universitetsstyret og årsrapporten 2013
for senteret er behandlet i sak 27e114.
Styrene i Bjerknessenteret og Senter for klimadynamikk sluttet seg i november/desember
2013, fil forslag om sammenslåing for å forenkle organiseringen av Bjerknessenteret og
Senter for klimadynamikk. Sammenslaingen ble en realitet 1. januar 2014. Klimaforskning
skal profileres under BjerkRessenteret for klimaforskning mens Serder for klimadynamIkk
fortsetter som navn på bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet og organiseringen av
denne på UiES. Det ble bestemt at det gamle styret for Bjerknessenteret skulle legges ned
31. desember 2013 og at UiB oppnevner et nytt styre for Bjerknessenteret etter forslag fra
partnerne Det nye styret skal i tillegg til aktivitetene i Bjerknessenteret ha ansvar for å følge
opp Senter for klimadynamikks bevilgning etter de føringer som er beskrevet av
Kunnskapsdepartementet og universitetsstyret samt påse at partnernes forpliktelser og
retfigheter i Bjerknessenteret følger gjeldende avtale.
kommentarer
Universitetsdirektørens
Det er Innhentet forslag til styremedlemmer og varamedlemmer
oppnevnt for perioden januar 2014 —desember 2016:

og følgende styre foreslås

Anton Eliassen, direktør meteorologisk institutt (leder)
Anne Lise Fimreite, prorektor UIB. Vara: Helge Dahle, dekan Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, U1B
Aina Berg, direktør Unt Research AS. Vara Trond Dokken, forskningsdirektør Uni-klima
Stein Sandven, direktør Nansensenteret. Vara: Torill Hamre, forskningsleder,
Nansensenteret
Harald Loeng, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet. Vara: Solfrid Sætre Hjøllo, 1-11
Styreoppnevningen

er noe forsinket og styret er i gang med sitt arbeid

Med dette foreslås følgende
Vedtak:
Styret for Bjerknessenteret
sammensetning:

oppnevnes for perioden 2014 —2016 med følgende

Anton Eliassen, direktør meteorologisk institutt (leder)
Anne Lise Fimreite, prorektor UiB. Vara: Helge Dahle, dekan Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, U1B

Aina Berg, direktør Uni Research AS. Vara: Trond Dokken, forskningsdirektør Uni-klima
Stein Sandven, direktør Nansensenteret. Vara: Torill Hamre, forskningsleder,
Nansensenteret
Harald Loeng, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet. Vara: Solfrid Sætre Hjøllo, HI
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