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Møtereferat Styremøte for CREE S-I.12 

  

 

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 

Energy, kl 10.00-12.00, 20. mars 2012, møterom 3 i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 

0349 Oslo 

 

 

Styrets medlemmer som var til stede: 

Einar Hope (leder) 

Erik Hernæs  

Kjell Arne Brekke, vara for Karine Nyborg 

Taran Fæhn 

Tor Kartevold  

Kjell Berger, vara for Tor Arnt Johnsen.  

 

Forfall: 

Karine Nyborg 

Tor Arnt Johnsen 

 

Fra administrasjonen: 

Snorre Kverndokk (senterleder) 

 

Fra Norges Forskningsråd (NFR): 

Grete H. Coldevin (observatør) 

 

Referent: 

Snorre Kverndokk 

 

 

Sak S-12/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

   

Det kom et forslag om å flytte diskusjonen av Sak S-12/8: Strategiplan før 

diskusjonen av Arbeidsplanen for 2012 (Sak S-12/5). 

  

Vedtak: Sak S-12/8: Strategiplan flyttes fram slik at den diskuteres før 

Sak S-12/5: Arbeidsplanen for 2012.  

 

 

Sak S‐12/2  Godkjenning av referat fra forrige møte 



 Det var ingen innvendinger til referatet, kun et spørsmål om rapportering (Sak 

S-11/3). Diskusjon om rapportering ble imidlertid tatt under Sak S-12/9: 

Årsrapport 2011. 

 

Vedtak: Referatet fra forrige møte godkjennes. 

 

 

 Sak S- 12/3 Orienteringssaker 

 

Senterleder informerte om følgende saker: 

 

- Senterbyggende aktiviteter: Foredrag, frokoster, brukerpartnermøter 

- EU-prosjekt: Hvordan nå EUs klimamålsettinger? 

- NFR har ingen utlysning av midler vi kan søke i år 

- Ny post doc finansiert av CREE: Daniel Spiro 

- CREE stipend gis til to masterstudenter: Henriette Birkelund og Christina 

Beisland 

- Brukerkonferansen om klimaavtaler og klimapolitikk arrangeres sammen 

med CICEP 

- Det vil være et seminar om Energiutvalgets innstilling 30. mai 

 

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 

 

 

Sak S-12/4  Framdriftsrapportering 2011 

 

Det var ingen kommentarer til framdriftsrapporteringen. 

 

Vedtak: Framdriftsrapporteringen tas til etterretning. 

 

 

Sak S-12/5  Arbeidsplan for 2012 

 

Arbeidsplanen for 2012 er godkjent av NFR. Det kom imidlertid ønsker om 

endringer i arbeidsplanen for 2013: 

 

- Lag et mer overgripende avsnitt i begynnelsen av planen   

- Få inn litt mer om brukerinvolvering 

 

Det legges opp til en prosess i høst hvor styret involveres litt mer i arbeidet 

med en ny arbeidsplan. Bl.a. inviteres alle arbeidspakkelederne på neste 

styremøte. 

 

Vedtak: Arbeidsplanen tas til etterretning. 



 

Sak S-12/6 Regnskap for 2011 

   

Det vil ikke være en egen revisjon av CREEs regnskap da det inngår i 

Frischsenterets regnskap som et eget prosjekt. 

 

For 2013 etterlyser styret et regnskap hvor også eksterne prosjekter er med 

(senterets egenfinansiering). I vedlegg A2 i Årsrapporten finnes et slikt 

regnskap med aggregerte tall.  

 

Vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes. 

 

 

Sak S-12/7 Budsjett for 2012 

   

Budsjettet for 2012 er tidligere sendt til styreleder som har godkjent det etter 

fullmakt.  

 

Vedtak: Budsjettet tas til etterretning. 

 

 

Sak S-12/8  Strategiplan 

   

Denne saken ble drøftet før Sak 12/5. 

 

Tor Kartevold hadde på forhånd sendt noen merknader til strategiplanen til 

styreleder og senterleder. Det ble en lengre diskusjon om hva strategiplanen 

bør inneholde noe som ble oppsummert av styreleder til slutt. I hovedsak 

inkluderte dette: 

 

- En konkretisering av hvordan aktivitetene skal gjennomføres. 

- Mer om brukermedvirkning og hvordan man skal få en tettere dialog om 

problemstillinger. 

- Utviklingsprofilen for de første 3 årene, spesielt når det gjelder volum, 

portefølje og finansiering. 

- Nærmere om synergier og tverrfaglighet under arbeidspakkene. Det er 

viktig å sørge for at CREE ikke blir et tomt skall, slik at alt foregår i 

basismiljøene uten noen fellesaktiviteter, men blir et aktivt fagmiljø. 

- Mer om metoder og relevans. 

- Styrets rolle. 

 

Neste utkast av strategiplanen sendes ut for kommentarer før neste styremøte. 

Denne versjonen skal skrives på engelsk. 
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