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Norsk Polarinstitutt - Kim Holmén
Visit Svalbard - Ronny Brunvoll
Statsbygg - Bente Næverdal
Dir. for mineralforvaltning v/Bergmesteren for Svalbard - Peter Brugmans
Svalbard Science Forum (SSF) – Karoline Bælum
SvalSat – Ole Petter Storstad
EISCAT – Ola Kristian Hjelløkken
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) - Marry Kristin Waal Sandstå
Sysselmannen på Svalbard (SMS), SINTEF, Svalbard Museum, North Pole
Expedition Museum, Akvaplan-niva, SNSK, Longyearbyen lokalstyre,
Longyearbyen skole, Havforskningsinstituttet
LySEF-sekretariatet v/Marry Kristin Waal Sandstå
Sweco
Ephorte web (UNIS)
Longyearbyen 25.06.2015
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SAK
Status om medlemskap og økonomi

Tilstede:

Ikke
tilstede:

LySEF har (pr. juni 2015) 15 betalende medlemmer:
















The University Centre in Svalbard
Norsk Polarinstitutt (NPI)
Sysselmannen på Svalbard
EISCAT
SvalSAT (KongsbergGruppen)
STATSBYGG
SINTEF
Svalbard Museum
Visit Svalbard
Longyearbyen lokalstyre / Longyearbyen skole
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Direktoratet for Mineralforvaltning v/Bergmesteren for Svalbard
Akvaplan-niva
Havforskningsinstituttet
Svalbard Science Forum (faktura til Norsk Forskningsråd)

LySEF har ett ikke-betalende medlem:
 North Pole Expedition Museum
Behandling av Sweco sin søknad vil settes på agendaen til neste møte.

Økonomisk status:
Pr. 01.06.2015 var innestående beløp på LySEFs konto kr. 147 813.
Det vil ila juni utfaktureres medlemskontingent for 2015, pålydende kr. 5 000, til 15
medlemmer. Inntekter i form av medlemskontingent 2015 vil utgjøre kr. 75 000.
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Orientering fra medlemmene – aktiviteter sommer/høst 2015
Norsk Polarinstitutt
 Innfrysing av Lance, NP sitt største prosjekt. Totalt ca.70 forskere har vært
ombord på fartøyet ila vinteren og våren.
 Pågående organisasjonsutvikling. Ressurser vil flyttes til Svalbard.
 Svalbardmeldingen: mange prosesser i denne forbindelse.
 SIOS KC: NP v/Kim Holmén har styreledervervet. Formål SIOS: samordne
forskning på tvers av interessentene som inngår i overvåkningsteamet, samt
være rådgivende organ i samarbeidet.
 Godt samarbeid med UNIS.
Bergmesteren for Svalbard
 18 funnpunkt det ennå ikke er begjært utmål på. Frist: mars 2016.
 Liten aktivitet innen geologisk forskning (økonomisk).
 Innskrenking hos oljeselskapene grunnet oljeprisen.
SSF



Databasen Research in Svalbard (RiS): kontinuerlig påfyll av publikasjoner
og metadata.
De første sommerforskerne har allerede ankommet Svalbard.

EISCAT
 Det vil ikke bygges en 3.antenne ved EISCAT
 EISCAT 3D er under utvikling. 500 mill. på bok. Bygges i Skibotn, med
mottakere i Sverige og Finland.
UNIS
 Stor aktivitet både vitenskapelig og administrativt. Mange besøk fra ulike
interessenter både nasjonalt og internasjonalt.
 Arealutfordringer med voksende organisasjon. Byggetrinn 3 planlegges.
 Mange forberedelser mht den kommende Svalbardmeldingen.
 OU-prosess både administrativt og vitenskapelig. Mulig utvidelse av UNIS
sitt fagtilbud.
 SIOS KC: UNIS v/ Ole Jørgen Lønne har rollen som daglig leder.
Statsbygg
 Byggetrinn 3: campusutviklingsplanen for forskningsparken
Funksjonsanalyse og romprogram: fremtidens campus? Konsulent utlyses
på Doffin i disse dager. Parallell prosess med arealplanleggingen av
Longyearbyen. Stor interaksjon mot samfunnet.




Presentasjonen av frøhvelvet i Svalbard Museum skal oppdateres. Fjorårets
LySEF-arrangement ble svært godt mottatt av publikum. Mulig gjentagelse
hvert 2.år?
Ønskelig med prosjekt for utarbeidelse av nye og enhetlige skilt for
turisme, forskning og næringsliv i Longyearbyen.

Visit Svalbard
 Sommersesongen er i gang med cruiseskip og fulle hotell.
 Stor optimisme i næringen og samarbeidsklimaet er svært godt både mht
produktutvikling og leveranser.
 Masterplan Svalbard mot 2025 er utarbeidet.
 Stortingsmelding. Rammevilkår fra sentrale myndigheter. Enkelte
forskrifter skaper utfordringer for turismen.
 Utarbeidelse av enhetlige skilter for Longyearbyen er svært positivt.
 Næringen arbeider med å endre trenden for turistenes valg av aktiviteter
under sitt opphold på Svalbard.
 Pyramiden og Barentsburg samarbeider med næringen og bidrar også
økonomisk. Overnattingstilbudene er tilgjengelige på nettsidene til Visit
Svalbard.
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Revitalisering av LySEF
Samhandling og koordinering mellom næringene er viktig, og LySEF skal skape
gode forutsetninger for dette. Ønskelig at turisme, næringsliv og forskning er
hverandres ambassadører. LySEF skal igangsette prosjekt som kun LySEF kan
gjøre i form av sin rolle. LySEF skal formidle med den hensikt å øke kunnskap og
skape nysgjerrighet hos publikum.
LySEF sine medlemmer har et alle et ansvar for LySEFs utvikling, relevans og
drift.
LySEF er åpen for søknader fra nye medlemmer, også utenlandske interessenter er
oppfordret til å søke om medlemskap.
Det er ønskelig at samtlige medlemmer gir en kort presentasjon av sine oppgaver
på neste møte.
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Potensielle samarbeidsprosjekt mellom medlemsinstitusjonene
LySEF ønsker å sette i gang et formidlingsprosjekt, jf. utarbeidelse av enhetlige
skilter for Longyearbyens turisme, forskning og næringsliv.
Søke støtte til prosjektet hos Miljøvernfondet. Ronny produserer et utkast til denne
søknaden.
Leie inn ekstern kompetanse for utarbeidelse av opplevelsesdesign for skiltene.
Ronny kontakter leverandøren som ble brukt ifm Masterplan Svalbard mot 2015.

Arbeidsgruppe nedsettes (se sak 5/15). Mandat: utarbeide en idéskisse som LySEF
kan ta stilling til.
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Mulige LySEF-initiativ ila høsten 2015
LySEF ønsker å sette søkelyset på KHO og EISCAT ved høstens arrangement.
Innspill til arrangementet:
 Guidet busstur opp til Gruve 7-fjellet
 Omvisning inne hos både EISCAT og KHO
 Forhåndspåmelding
 Lett servering
 Utdeling av aktuelt informasjonsmateriell
 Arbeidsgruppe nedsettes
Arbeidsgruppen, for både formidlingsprosjektet og høstens arrangement, består av
følgende medlemmer:
 Visit Svalbard - Ronny Brunvoll (leder av arbeidsgruppen)
 Bergmesteren for Svalbard - Peter Brugmans
 EISCAT - Ola Kristian Hjelløkken
 NP - Inger-Sofia Mercadal
 UNIS - Marry Kristin Waal Sandstå
Resultatet fra arbeidsgruppen, herunder forslag til gjennomføring samt budsjett for
høstens arrangement, presenteres på neste LySEF-møte.
Arbeidsgruppen legger også frem en idéskisse for formidlingsprosjektet på neste
LySEF-møte.
Marry Kristin kontakter KHO for å avklare dato (3./10./17.okt.).
Ronny sender innkallelse til første arbeidsgruppemøte. 20.08.15 foreslås.
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Valg av leder
Kim Holmén stiller som leder for en ny to-årsperiode.
Valget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.
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Eventuelt
Neste møte settes til 08.09.2015.

Informasjon og tidligere møtedokumenter er tilgjengelig på LySEF web-sider:
http://lysef.unis.no/.

Marry Kristin Waal Sandstå
Sekretariatsleder
LySEF

