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Fra toppen!
Marin samling på Christiekonferansen
Årets Christiekonferanse hadde Nordsjøen som tema, men favnet videre enn som så,
både i bredde og i dybde. Alt fra Nordsjøhistorie til fiskeriforvaltning til en grønn fremtid
ble fremragende formidlet fra scenen i Grieghallen onsdag denne uken. BIO var
representert med Christian Jørgensen som snakket om «Mulighetene i havet», men
også med utstilling fra Lakselussenteret og det tverrfaglige Hav og helse-nettverket,
som undertegnete er prosjektleder for og der Magnus Nerheim Svendsen viste frem
plastforurensningens forbannelse.
På slutten av konferansen presenterte UiB-rektor Dag Rune Olsen og HI-direktør Tore
Nepstad nye og mer forpliktende ambisjoner for det marine samarbeidet i Bergen. Den
nye samarbeidsavtalen peker på flere områder der UiB og HI skal jobbe tettere fremover.
Dette handler om både infrastruktur som forskningsfartøy, våtlabfasiliteter og feltstasjon,
men også om studietilbud og synliggjøring. Dette er spenstige visjoner som vi har ventet
en stund på.
Marineholmen peker seg naturlig nok ut som stedet den felles satsingen skal skje på,
men dette er ikke konkretisert i avtalen. Det som blir nevnt, er samarbeid om
feltstasjonene i Austevoll og Matre, der HI allerede har sine forskningsstasjoner. Hvis den
aktiviteten vi i dag har på Marinbiologisk stasjon på Espegrend skal flyttes til
Austevoll/Matre, er det viktig at UiB får satt sitt stempel på utviklingen av disse
stasjonene. MN-fakultetet har nettopp oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter fra
BIO, Inst for geovitenskap og Geofysisk institutt som skal utrede fakultetets ambisjoner
for fremtidens marine feltstasjonsaktivitet. Dette er et svært viktig arbeid i lys av den nye
avtalen.
Rektor kunne også avsløre resultatene fra den helt ferske QS-rangeringen, som
plasserer UiB på 42. plass innenfor fagfeltene marin og geovitenskapelig forskning. Blant
mer enn 3000 universiteter. Ikke dårlig! Her er BIOs marine forskere viktige bidragsytere.
Gratulerer!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Carcinus Agressiv
En sint hann strandkrabbe
Fotograf: Henrik Glenner

Contributions welcome!
Please send pictures plus a very short
description and credit information to
bio.info@bio.uib.no.
Pictures can be of researchers / students in
action, technology, organisms, field sites …

VIKTIG INFORMASJON / HMS
HMS-forslagskasse - BIOs HMS-sider - UiBs HMS-portal - Treningstilbud - Avviksmelding

Valg, Instituttrådet, gruppe D (studenter)
Det skal nå avholdes valg i gruppe D til
instituttrådet ved Institutt for biologi. Gruppe D
er studenter tilknyttet Institutt for biologi. Det
skal
velges
2
medlemmer
og
4
varamedlemmer.
Funksjonsperioden
i
instituttrådet er ett år; 01.08.2015 –
31.07.2016. Valget avvikles i.h.t universitetets
valgreglement.

Election of Department Council, group D
(students)

Forslag på kandidater
Fristen for å fremme forslag på kandidater er
12. mai kl. 1500. Forslag skal sendes eller
leveres til valgstyrets sekretær Linda
Vagtskjold. Forslaget må være underskrevet av
minst tre stemmeberettigede i gruppe D. Det
må inneholde minst en og høyst seks
kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De
foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive
under på mer enn ett forslag.

Nomination of candidates
Deadline for nomination of candidates is 12 May
at 15:00. Nominations may be sent to the
Secretary of the Election Board, Linda Vagtskjold.
Any given nomination must be signed by at least
three eligible voters from the respective election
circuit (group). The nomination letter must contain
at least one and at most six candidates (in no
priority order). The candidates must be eligible for
nomination. No one may sign more than one
nomination letter.

Dato for valget
Valget vil foregå i perioden 18. – 27. mai.
Valget avvikles elektronisk som preferansevalg
jf. § 7 og 9.
Valgstyret

Group D is students at the Department of Biology.
2 members and 4 vice members will be elected for
the period 01.08.2015 – 31.07.2016. The election
is founded in the elective regulations of the
University of Bergen (in Norwegian only).

Date of election
The election will be held in the period 13 – 21 May
and will be carried out online as a preference
election (ref. § 7 and 9).
The Election Board

BIOs BCM-stafettlag i mål!
BIOs lag kom inn på tiden
1.40.15 – en hederlig 70. plass
blant 197 deltakende lag.
Gratulerer, og takk for innsatsen!
En spesiell takk til Julie som dro
det hele i gang 
Fra venstre bakerst; Sigurd
Stefansson, Heikki Savolainen,
Oda Almeland, Karl-Michael
Werner, Jessica Beatty, Magnus
Svendsen Nerheim.
Fra venstre nederst; Linda
Vagtskjold, Christel Krossøy,
Julie Skadal.
Tom Ole Nilsen var ikke til stede
da lagbildet ble tatt.
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Neste utfordring: BIO stiller lag i Stoltzekleiven opp!
Vi melder på en gruppe fra BIO til Stoltzekleiven opp fredag 25.
september. Deltakerne starter med 5 sekunders mellomrom. For å
stille ett bedriftslag må vi være minst 10 deltakere, maks 20. Pris
300,- for ansatte ved BIO. Betales på kortautomaten i ekspedisjonen
18. mai. Påmeldingen er bindende og fristen er 11. mai.
Det blir felles trening opp Stoltzen hver torsdag kl. 15.00 (ikke
obligatorisk, men grådig kjekt!)
FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ!

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

8. mai

BIOPOP highlights

Kl. 14.15, K1

8. mai

Mastereksamen - Lianna Poghosyan

Kl. 10.15, K1

Høringssaker
Kunngjøring, oppstart av verneprosess, frivillig vern av skog, Askilsåsen, Sande kommune
Eventuelle merknader kan sendes til fmvepost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Vestfold,
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen, Pb. 2076, 3103 Tønsberg innen 21.5.2015. De naturfaglige
registreringene for området. De naturfaglige registreringene beskriver et noe større område enn det
som er tilbudt, jf vedlagte kart. All informasjon ligger for øvrig på fylkesmannens hjemmeside.

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Sommerferie – registrere i PAGA!
Sommeren nærmer seg med stormskritt, og
nå er det på tide å registrere din sommerferie
i PAGA. Fristen er 15. mai.
Slik gjør du det: Avtal ferieuttaket med din
nærmeste leder. Søk deretter om uttak av
ferie i PAGA. Du skal avvikle minimum 3 uker
ferie i sommerferieperioden, dersom ikke
annet avtales og godkjennes særskilt.
Ta
gjerne
kontakt
med
personaladministrasjonen ved BIO (Linda, Eva,
Victoria) dersom du har spørsmål vedrørende
ferie eller registrering i PAGA.

Summer Holiday – registration in PAGA
Summer is soon coming up, and you should now
register your summer holiday in PAGA. The
deadline is May 15.
Vacation time, like any other leave from work,
must be taken in agreement with your
supervisor/group leader. When vacation time has
been agreed upon, please register your vacation
days in PAGA. At least 3 weeks of vacation must
be taken in the summer period (between the
academic
semesters),
unless
otherwise
specifically agreed upon.
Please contact the HR-administration at BIO
(Linda, Eva, Victoria) if you have questions on
vacation or registration in PAGA.
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Velferdstilbud fra UiB

UiBs velferdstilbud

Nattjazz 2015 - tilbud til ansatte ved UiB, NHH og Uni Research

Som ansatt ved UiB, NHH eller Uni Research får du nå tilbud om spesialpris på Dagspass til årets
Nattjazz på USF Verftet!
Slik gjør du:
1) Sjekk hele program og info om festivalen på nattjazz.no
2) Bestill billetter til spesialpris her
DAGSPASS (NB! Begrenset antall!)
Torsdag/Fredag/Lørdag begge uker: pris: 450,- (ordinær 490,-)
Søndag/Mandag/Tirsdag: pris: 340 - (ordinær 390,-)
Onsdag 3. juni: pris: 300 - (ordinær 320,-)
Vil du ha ekstra mye musikk? Skal du flere dager på festival gir Festivalpass (10 dager) og Nattpass 1
og 2 (5 dager) aller mest for pengene! Sjekk nattjazz.no

4 MANNSKOR i Håkonshallen
Lørdag 2. mai kl. 18.00. Studentersangforeningen i Bergen inviterer til konsert med de akademiske
mannskor fra Bergens nordiske vennskapsbyer og oss selv. Fire feststemte kor byr på mannskorsang
av ypperste nordiske klasse, i egne avdelinger og som et felleskor på nær 150 mann.
Fellesnumre: Edvard Grieg / Sigvald Skavlan: Sangerhilsen, Hugo Alvén / Sten Selander: Gryning vid
havet, Camille Saint-Saëns / Émile Deschamps: Saltarelle
Billetter: Kr 100 for UiB-ansatte. Kjøpes/hentes ved inngangen fra kl. 17. Billetter må reserveres her
senest 30. april.

«The Show Must Go On» 30. april
Tilbud til alle ansatte på UIB:
Ole Bull Scene tilbyr billetter til ½ pris på «The Show
Must Go On « 30/04 kl. 20.00 på Ole Bull Scene
Ordinær pris 450,-. Tilbud 225,Rabattkode som oppgis er: Firmatilbud
Bestilles i Grieghallens Billettkontor tlf. 55 216150

Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

Avdelingsingeniør (midlertidig) ved BIO
Søknadsfrist 3. mai. Her finner du stillingsannonsen.

Forsker i marin miljøtoksikologi ved BIO
Søknadsfrist 8. mai. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i åtferdsøkologi (4 år) ved BIO
Søknadsfrist 15. juni. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i åtferdsøkologi (3 år) ved BIO
Søknadsfrist 15. juni. Her finner du stillingsannonsen.
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PhD in Climate Change, HABs and Human Health
PhD Studentship - Climate, Harmful Algal Blooms, and Human Health Ref: 1857. The University of
Exeter Medical School European Centre for Environment and Human Health in Truro (Cornwall UK)
and the Met Office in Exeter (UK) wish to recruit a doctoral student to work on CASE PhD project
funded by NERC and the Met Office with collaborating Supervisors at Public Health England (PHE),
the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), and the Scottish
Association of Marine Sciences (SAMS). The student will be based both at ECEHH and at the Met
Office, as well as interacting with PHE, CEFAS and SAMS. This doctoral studentship would suit a
student interested in oceanographic and statistical/numerical modelling, epidemiology, and public
st
health. Application deadline: 31 of May 2015

Stipendiat i statistisk økologi, Universitetet i Tromsø
Søknadsfrist: 25. mai. Her finner du stillingsannonsen.

Postdoktor i kvantitativ økologi, Universitetet i Tromsø
Søknadsfrist: 25. mai. Her finner du stillingsannonsen.

Forsker i kvantitativ økologi ved Institutt for arktisk biologi, Universitetet i Tromsø
Søknadsfrist: 4. juni. Her finner du stillingsannonsen.

Postdoctoral Fellowships at CSIRO Australia
Developing genetic methods underpinning the close-kin mark recapture approach.
Søknadsfrist: 31. mai. Her finner du stillingsannonsen.

FORSKNING
Nyheter fra Gemini
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Snøkrabbe kan bli en eksport-vinner», «Røntgen vil gi
mørhetsgaranti på kjøttet», «Moser i samme forening som
Benjamin Franklin» og «Roboten som lærer alt fra
ingenting».

Nyheter fra Forskningsrådet
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker
er bl.a. «Norge styrker FoU-samarbeidet med Singapore»,
«Unge norske forskere må reise ut» og «Nye divisjonsstyrer».
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UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Mastereksamen Lianna Poghosyan
«Prokaryotic diversity in an Armenian geothermal spring using
metagenomics, anaerobic cultivation and genome sequencing»
Lianna Poghosyan holder fredag 8. mai avsluttende presentasjon av sin
masteroppgave i Biologi, mikrobiologi
Veileder: Nils Kåre Birkeland. Internsensor: Arne Johannessen. Sensor:
Mette Svenning, UiT
Tid og Sted: Fredag 8. mai, kl. 10:15, Seminarrom K1, Biologen

KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
BIOPOP highlights
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Horizons lecture by Michael Kelly "Future Energy Needs and Engineering Reality"
Tuesday 5th of May, VilVite at 16.00
Refreshments will be served before the lecture, which starts at
16.15 pm at VilVite, on Tuesday 5th of May. Everybody is welcome!
The organizers of this lecture are UiB, HiB, NHH and Energiforum.
Read more about the lecture (only in English so far)
Facebook event Join the Horizons group on Facebook?

Hardangerfjordseminaret 2015 – husk påmeldingsfristen 3. mai!
Program
Påmeldingsskjema

Verdens fiskerikonferanse 2016

Her finner du mer informasjon.
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Welcome to 2015 Darcy Lecture on May 11
Welcome to 2015 Darcy Lecture by Rainer Helmig on May 11, at 13:00 in Auditorium 4,
Realfagbygget, Allegaten 41.
The Lecturer, Rainer H. Helmig, Ph.D., is head of the Department of Hydromechanics and Modelling
of Hydrosystems at the Institute for Modelling Hydraulic and Environmental Systems, University of
Stuttgart, Germany. The lecture is open for everyone interested. Welcome!

Seminar 6. mai - Studenter og sammensatte lærevansker; «Muligheter og utfordringer»
Sted: Seminarrom B, Studentsenteret, Parkveien 1
Tid: Onsdag 6. mai 2015, 12:30 – 15:30
Meld deg på ved å sende en e-mail til radgivning@sib.no
Har du noen spørsmål angående seminaret, kan du sende en e-mail til line.fleischer@sib.no

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here
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