
ARCTOS Board møte – 16/05-2018, 14:00-16:00 
 
Tilstede: Anne Husebekk (UiT), Harald Ellingsen (UNIS, via videomøte), Nalân Koç (NPI), JoLynn 
Carroll (APN), Kenneth Ruud (UiT), Geir Rudolfsen (AMB, UiT), Jørgen Berge (ARCTOS leder), Paul 
Renaud (ARCTOS nesteleder), Ulrike Grote (notater), Peter Leopold (ARCTOS sekretær vikar juni 2018 
– april 2019) 
 
Forfall: Sissel Rogne (HI), Bjørn Olsen (Nord) 
 
 
Agenda: 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat forrige møte 16.03.2018  (A. Husebekk) 
 - vedlegg 1 
 
Sak 2. Tilbakemelding på ARCTOS framtidsrapporten og anbefalinger fra ARCTOS Board  

- vedlegg 2 
 
Sak 3. Styringsform av ARCTOS nettverket 
 
Sak 4. Dato for neste ARCTOS Board møte 
 
Sak 5. Eventuelt 
 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat forrige møte 16.03.2018 (A. Husebekk) 
 
Velkommen. 
ARCTOS Board godkjenner innkallingen, dagens agenda og referat fra forrige møte 16.03.2018. 
 
J. Berge melder in to saker til Sak 5. Eventuelt. 
 
Sak 2. Tilbakemelding på ARCTOS framtidsrapporten og anbefalinger fra ARCTOS Board  
 
J. Berge ga en kort sammenfatting om bakgrunnen for framtidsrapporten. Bakgrunnen for rapporten 
er generelt økt fokus på arktisk forskning, et nettverk av motiverte forskere, manglende finansering 
av spesielt forskerskolen i framtiden og ikke optimalt anerkjennelse i alle medlems-institusjonene. 
ARCTOS forskerskolen har fatt støtte i ti år fra UiT (2005-2014), og i tre år fra BFE (2016-2018). Slutt 
på finansiering for forskerskolen har stor betydning for flere vesentlige aspekter og aktiviteter i 
ARCTOS. 
Første utkast av rapporten ble diskutert bland medlemmene på ARCTOS Days 13.-14.03.2018 og 
sendt ut til ARCTOS Board 15.03.2018. Siden det var for kort tid for å komme med konkrete 
tilbakemeldinger og innspill på ARCTOS Board møte 16.03.2018, bestemte styret å ha et 
ekstraordinært møte 16.05.2018. 
 
ARCTOS Board er enig om at ARCTOS forskerskolen har vært en viktig arena for ynge forskere i Nord-
Norge med fokus på arktisk forskning og støtter fortsettelsen med en type forskerskole (ARCTOS 
student support network). Etter en del diskusjoner rundt mulig tilkobling til Arven etter Nansen 
prosjektet og mulig søknad om en nasjonal forskerskole (neste utlysning ikke før 2020), er ARCTOS 
Board også enig om at fokuset av forskerskolen/nettverket ikke ligger eksklusivt på Nord-Norge men 
på Arktisk forskning og ynge forskere og er dermed relevant for en nasjonal forskerskole. Rektor ved 



UiT, A. Husebekk ønsker å videreføre aktivitetene av ARCTOS forskerskolen og stilte seg positiv til at 
UiT også i fremtiden vil finansiere forskerskolen. Forskerskolen vil fra nå av bli omtalt som ‘ARCTOS 
student support network’. 
 
J. Berge fremhevde også andre punkter i framtidsrapporten, som 5.4. Increase ARCTOS 
visibility/branding og delte ut siste utgaven av ARCTOS News som blir sendt ut via Epost til alle 
medlemmene og de som ønsker motta nyhetsbrevet. ARCTOS Board ønsker også å stå på epostlisten 
og støtter forslagene i framtidsrapporten for å øke synligheten av ARCTOS aktiviteter. I tillegg støttes 
punktene 5.5 Increasing Postdoc engagement within ARCTOS: Mentorship program and Postdoc 
platform og 5.6 Enhance active international collaboration. Disse sakene ble behandlet mer som en 
orientering fra ARCTOS’ ledelse. 
  
Sak 3. Styringsform av ARCTOS nettverket 
 
J. Berge ga en kort sammenfatting av bakgrunnen til diskusjonen rundt styringsformen og problemer 
rundt begrepsbruket. På møtet 03.11.2014 reiste HI problemstillingen rundt begrepsbruket og 
rolleforståelse rundt ‘råd’, ‘council’, ‘board’, og scientific steering committee’ og ARCTOS Board ba 
om at det legges fram egen sak om struktur og organisering av ARCTOS på neste møte. På neste 
møtet 22.02.2016 presenterte ARCTOS leder J. Berge forslag til ny struktur/organisering med ARCTOS 
Advisory Board, ARCTOS Sekretariatet, og ARCTOS ledergruppe som ble godkjent av ARCTOS Board 
(se hjemmesiden for oversikt og forklaring: http://arctos.uit.no/?page_id=44). På møtet 03.04.2017 
endret ARCTOS Advisory Board navnet sitt til ARCTOS Board med begrunnelse i at dette er den 
avgjørende instansen for til eksempel godkjenning av budsjettet, regnskapet, strategi og 
handlingsplaner. 
 
J. Berge påpekte at denne endringen dessverre ikke har blitt brukt konsekvent, noe som kan ha skapt 
forvirring. I tillegg ble det ikke bestemt en norsk betegnelse. ARCTOS Board støtter beslutningen om 
å endre ARCTOS Advisory Board til ARCTOS Board (styre). 
 
Sak 4. Dato for neste ARCTOS styremøte 
 
ARCTOS Styre bestemmer at U. Grote skal sende ut en doodle for ukene i midten/slutten av 
November 2018. 
 
Sak 5. Eventuelt 
 
J. Berge informerer om at APN har invitert UiT/BFE i dag til å delta på en søknad til EU Northern 
Dimensions on climate awareness of young people. Dette kan være en mulighet for å fortsette med 
Arctic Frontiers PhD workshopen (YSF) og J. Berge har takket ja til invitasjonen. Frist for å sende 
utkast av søknaden er 21.05.2018. 
 
Videre orienterer J. Berge om at ARCTOS sekretær U. Grote skal ut i foreldrepermisjon 06.06.2018 – 
03.04.2019 og at ARCTOS stipendiat Peter Leopold er ansatt som vikar mens hun er borte. 
 
 

http://arctos.uit.no/?page_id=44

