Årsrapport for 2019/2020
Styret ble valg på årsmøte 2019:
Leder: Hanne H. Mong
Nestleder: Christina Gjestvang
Medlem: Allan Bennich Grønkjær
Medlem: Christian Thue Bjørndal
Medlem: Oddbjørn K. Andersen

Møtevirksomhet:
Det har blitt avholdt 5 styremøter i perioden. I tillegg hadde vi i August 2019 også et møte
med ledelsen. Dette var et fint møte der vi fikk løftet opp saker vi hadde arbeidet med og som
var aktuelle å ta stilling til fremover.
Saker:
Reisestøtte til utenlandsopphold
På møtet med ledelsen i August tok vi opp fordeling av støtte til utenlandsopphold. Vårt
viktigste innspill var at det på dette tidspunktet ikke var mulig å få ekstra støtte for
familiemedlemmer. Dette la begrensinger for stipendiater med familie og det var resulterte i at
kandidater med familie ofte ikke hadde mulighet til å dra på utenlandsopphold. Siden NIH har
et mål om at 50% av stipendiater skal reise på utenlandsopphold kom vi med innspill på at
dette var en urettferdig praksis. VLedelsen, inkludert leder av KFU, var positive til vårt
forslag om å endre praksis. Retningslinjene ble etter dette endret, noe som innebærer at
stipendiater med familie kan ha støtte mulighet for å dra på utenlandsopphold. Vi er glade for
at ledelsen og KFU var enige med NIHSPO og at dette nå har blitt endret.
Faktorberegning
På møtet med ledelsen i august fulgte vi opp forrige NIHSPO-styret sin sak om
faktorberegning. Samtidig har det blitt arbeidet med en ny arbeidstidsmal, og derfor har lite
skjedd i denne saken. I juni 2020 ble nye bestemmelser for arbeidstid lagt frem og denne har
da noen endringer. NIHSPO-styret er spent på hvordan denne vil slå ut, og om det vil bli noen
endringer. Vi oppfordrer derfor neste NIHSPO-styret til å fortsatt se hva som kan gjøres for at
det blir mest mulig lik praksis på huset.
Planlegging av arrangementer:
Vi har gjennom hele året arbeidet med å planlegge arrangementer for NIHSPOS medlemmer.
Årsmøte:
NIHSPO-styret har planlagt og gjennomført årsmøte.

Annen aktivitet:
-

-

-

NIHSPO-styret arrangerte i oktober 2019 et lunsjmøte der vi informerte om NIHSPO
og løftet opp et par ideer som vi hadde. Det var god deltakelse på møtet, og med
mange nye stipendiater var det et informativt møte.
NIHSPO har annenhver fredag invitert til “Shut up and write”. Konseptet går på å
skrive sammen med andre, der man jobber en viss tid og har felles pause. Deltakelsen
har vært varierende, fra 2-10 deltakere. Inntrykket er at de som har deltatt har hat
utbytte av det.
NIHSPO hadde planlagt to seminarer våren 2020 som utgikk på grunn av Covid-19.
Det ene var et seminar knyttet til det å skrive kappa i avhandlingen, det andre var
fremstilling av statistikk. NIHSPO-styret håper at kommende styre tar med seg disse
ideene og ser om det blir gjennomførbart i løpet av høsten.

NIHSP-styret benytter anledningen til å takke for at vi fikk representere stipendiatene og postdocs dette året og ønsker det nye styret lykke til videre.
NIHSPO-styret

