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Møtereferat Styremøte for CREE S-II.13 
Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 

Energy, kl 15.30-17.30, 17. september 2013, på Lysebu Hotell, Lysebuveien 12, 0712 Oslo 

 

Styrets medlemmer som var til stede: 

Einar Hope 

Oddbjørn Raaum 

Karine Nyborg 

Taran Fæhn 

Tor Kartevold  

Guro Børnes Ringlund 

 

 

Fra administrasjonen: 

  Rolf Golombek (senterleder) 

 Jørg M. Gjestvang (koordinator) 

 

 

Fra Norges Forskningsråd (NFR): 

Arnhild Wartiainen (observatør) 

 

Referent: 

 Jørg M. Gjestvang. 

 

       

Sak S‐13/08  Godkjenning av innkalling og saksliste  

   

  Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Sak S-13/09  Godkjenning av referat fra forrige møte  
  Ett vedlegg  

   

  Vedtak: Godkjent 
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Sak S-13/10  Orientering om driften 

     

  - Høstens CREE aktiviteter 

  Ett vedlegg 

   

Golombek informerte om diverse aktiviteter. 

Det har vært, og vil bli, en rekke CREE aktiviteter høsten 2013. Foruten den årlige 

workshop’en for CREE forskere (16-17 september) er det fellesmøte med brukerne 

(9. oktober), møte med OED (10. oktober) og heldags modellmøte med CenSES 

(24. oktober). Videre var flere CREE forskere viktige bidragsytere da MILEN 

forskerskole arrangerte PhD kurs (9-13. september) om Integrated Assessment 

Models. 

 

  - Søknader 

  Golombek informerte om diverse søknader. 

CREE sendte fire forskerprosjektsøknader til ENERGIX, og fikk innvilget én 

søknad (modellering av usikkerhet i det europeiske energimarkedet). For alle 

innsendte forskerprosjekter til ENERGIX var tilslagsprosenten ca. 25. Videre har 

CREE-miljøet sendt to søknader til PETROSAM 2; svar på søknadene er forventet 

i desember. Et nytt klimaforskningsprogram ble lansert før sommerferien med 

søknadsfrist 16. oktober. CREE bruker mye ressurser til å utarbeide søknader til 

programmet; totalt antall søknader som involverer CREE, enten som 

prosjektansvarlig eller som partner/underleverandør, kan bli i underkant av 10. Det 

ble under diskusjonen informert om at rammene for søknadene er som regel godt 

definerte i utlysningene. 

 

 

  - CREE leder 

  Golombek informerte.  

Snorre Kverndokk kommer tilbake til Frischsenteret 1. oktober og vil tiltre som 

CREE leder igjen enten 1. januar eller 1. april. Dette vil bli avklart før 1. oktober. 

(Når referatet skrives er det avklart at han starter 1. april.) 

 

  Vedtak: 

  Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

 

Sak S-13/11  Finansiering av CREEs kjerneforskning 

  To vedlegg 

 

Golombek la frem notat om finansiering av CREEs kjerneforskning. Styret fant 

notatet nyttig og sluttet seg til notatets konklusjoner om å i) verne om 

forskningsaktivitetene ved basismiljøene, ii) viktigheten av å innhente 

eksternfinansierte prosjekter, gjerne i tett samarbeid med andre miljøer, iii) 

vurdere i fremtiden antall teknologiunderleverandører og antall doc./post.doc. 

studenter som skal få CREE finansiering. Eksternfinansierte prosjekter kan være 

en alternativ finansieringsform for doc./post doc. 

 

VEDTAK 

På årets budsjettmøte fremlegger administrasjonen ett budsjett for 2014 samt 

to langtidsbudsjetter; ett som er i tråd med nåværende langtidsbudsjett og ett 
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