
22. oktober 2012 
 

Møtereferat Styremøte for CREE S-II.12 
Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 
Energy, kl 15.30-18.30, 25. sep 2012, på Lysebu Hotell, Lysebuveien 12, 0712 Oslo 
 

 
Styrets medlemmer som var til stede: 

Einar Hope (leder) 
Oddbjørn Raaum 
Karine Nyborg 
Knut Einar Rosendahl for Taran Fæhn 
Tor Kartevold  
Guro B. Ringlund.  

 
Forfall: 

Taran Fæhn 
 
Fra administrasjonen: 

Snorre Kverndokk (senterleder) 
Jørg M. Gjestvang (koordinator) 

 
Fra Norges Forskningsråd (NFR): 

Grete H. Coldevin (observatør) 
 

Tilstede første time var arbeidspakkelederne: 
 Ole Røgeberg 
 Brita Bye 
 Rolf Golombek 
 Bente Halvorsen 
 Nils-Henrik von der Fehr hadde meldt forfall. 
 
Referent: 

Jørg M. Gjestvang 
 
 

 
Møtet startet med at Einar Hope informerte om at Oddbjørn Raaum har gått inn i styret i 
stedet for  Erik Hærnes fra Frischsenteret og at Guro B. Ringlund, KLIF, har gått inn i   
brukerpartnerplassen i styret etter avdøde Tor Arnt Johnsen. 
 
 
 



Sak S-12/11  Møte med arbeidspakkelederne 
   
  Arbeidspakkelederne presenterte hver sin arbeidspakke. 
  Ole Røgeberg pakke nr. 1 
  Brita Bye pakke nr. 5 
  Rolf Golombek pakke nr. 2 
  Bente Halvorsen pakke nr. 4 

Snorre Kverndokk pakke nr. 3. Denne skulle vært presentert av Nils-Henrik 
von der Fehr som hadde meldt forfall.  

 
  Etter presentasjonen og noen spørsmål fra styret, forlot arbeidspakkelederne 
  styremøtet. 
 
Sak S‐12/12  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  Det kom et forslag om å behandle sak S-12/16 før S-12/15.  
 
  Vedtak: Sak S-12/16 Budsjett for CREE 2013 inklusive eksterne  
  prosjekter (egenfinansiering) behandles før Sak S-12/15   
  Kommunikasjonsplan. Ellers Godkjent.   
 
 
Sak S-12/13  Godkjenning av referat fra forrige møte 
   

Vedtak: Godkjent.  
 
 
Sak S-12/14  Strategiplan 

  
Dette er en sak som også har blitt behandlet på flere tidligere styremøter. 
 
Det ble en lengre diskusjon om hva strategiplanen bør inneholde. Dels dreide 
diskusjonen seg om at det kunne være for lite brukerinvolvering i 
strategiplanen. Det kom opp forslag om mini-brukerseminarer med 
medvirkning av brukerne. Dette innebærer at forskerne legger frem innholdet i 
programpakkene og de resultater som er oppnådd med kommentarer fra 
brukerne. 
 
Diskusjonen dreide seg også om styrets oppgave i CREE. FME er en ny 
organisasjonstype hvor spesielt brukerne kan være usikre på sin rolle. 
Formannen anmodet brukerrepresentantene i styret om å utarbeide et notat til 
styret med synspunkter og forslag med hensyn til styrets oppgaver basert på 
styringsinstruks m.m. som foreligger fra NFR for FME-er. 
 
Vedtak:  
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