LySEF
LySEF - “Longyearbyen Science and Education Forum”

REFERAT
Dato:

01.12.2010

Sted:

Forskningsparken, rom: Kapp Wijk

Referent:
Arkiv:
Tilstede:

Elise Strømseng, LySEF sekretariatet, UNIS
ePhorte web – UNIS
UNIS: Martin Indreiten
SMS: Espen Stokke
NP: Cecilie H. Quillfeldt
SSF: Christiane Hübner
Svalbard Museum: Tora Hultgren
Longyearbyen Lokalstyre: Grete Boholm (Lyb Skole)

Meldt forfall:

EISCAT, SINTEF, Longyearbyen Lokalstyre (adm), SNSK

Ikke tilstede:

SvalSAT, Svalbard Reiseliv, Statsbygg, Spitsbergen Airship
Museum, Bergmesteren på Svalbard

Agenda:

5/10

Informasjon om gjennomførte aktiviteter i LySEF
v/sekretariatet

6/10

Presentasjon av medlemmenes planlagte aktiviteter våren 2011/
evt. også høsten 2011 (10-15 minutter per institusjon).

7/10

Status medlemskap og økonomi v/sekretariatet

8/10

LySEF: Veien videre, planer for 2011.

9/10

Eventuelt

Vedlegg:

Ingen

Tid:

09:00 – 10:15

Sak 05/10

Informasjon om gjennomførte aktiviteter i LySEF v/sekretariatet
Elise Strømseng refererte LySEF aktiviteter i 2010 hvilket inkluderer:
• Møte 11.februar 2010 - aktivitetsplan 2011 og prosjekter 2011
• Møte 25.mai 2010 - planlegging av LySEF arrangement høst 2010
• LySEF foredragsrekke for vgs.skole og lokalbefolkning, høst 2010
• LySEF foredrag for lokalbefolkningen ”Vin og Viten” des. 2010
• Møte 01.desember 2010, planer for 2011.
Det ble også vist til reportasjene i Svalbardposten som omhandlet
foredragsrekken i august-oktober 2010 som ble arrangert både for skolen
og lokalsamfunnet.

Sak 06/10

Presentasjon av medlemmenes planlagte aktiviteter våren 2011/evt.
også høsten 2011
Utsettes til møtet torsdag 3. februar 2011

Sak 07/10

Status medlemskap og økonomi v/sekretariatet
Sekretariatet har per i dag 13 medlemmer, hvorav 12 er betalende
medlemmer (Spitsbergen Airship Museum er fritatt for kontingent).
Økonomisk status per 01.12.2010 er 103.931,Av dette skal utgifter til foredrag med Elisabeth Isaksson (NP) 1.desember
2010, samt sekretariatsfunksjonen (UNIS) dekkes.
Egenkapitalen ved utløpet av 2010 vil derfor være ca 50.000,-.

Sak 8/10

LySEF: Veien videre, planer for 2011
•

Møte i uke 5 (forslag: torsdag 3.februar) med informasjonsdeling
og koordinering av aktiviteter planlagt i 2011

•

Skoleprosjekt høsten 2011 – målgruppe: Ungdomsskolen/vgs.
Tema: Nansen/Amundsen året 2011
Fokus: Klima, historie og eventyrlyst
Elementer: Personlighet hos heltene, teknologiske hjelpemidler
tidligere og i dagens ekspedisjoner.
Foredragsholdere: Ekspedisjon til Sørpolen i Amundsens skispor
(Jan Gunner Winther m.f.).
Æ Frozen Five kan om mulig også kobles på dette konseptet.

NP v/ Cecilie følger opp saken i forhold til potensielle
foredragsholdere, Grete (Lyb Skole) tar med initiativet tilbake til
skolen.

•

Deltakelse under ”åpen dag”/ forskningsdagene 2011
Kan LySEF trekkes mer inn i planleggingen her og kanskje også
bidra med aktiviteter via sine medlemmer?
Elise melder LySEFs interesser i forhold til Forskningsdagene/
”åpen dag”, til arrangørene (NP, SSF og UNIS), og tilbyr
eventuell arrangementsteknisk støtte og/eller at medlemmer fra
LySEF kan bidra under selve arrangementet med foredrag, stands,
aktiviteter eller lignende.
LySEFs medlemmer må gjøre seg opp en mening i forhold til om
de kan- og eventuelt hvordan de vil delta under arrangementet.

•

Sak 9/10

”Viten med nåkka attåt kvelder”
Forslag på tema og potensielle foredragsholdere diskuteres i neste
møte. Et forslag på tema kan være naturforvaltning/diversitet.

Eventuelt
- Man kan ikke annonsere med alkohol i annonser, ”Vin og Viten”
bør derfor i fremtidige arrangement omdøpes. Alternativt: ”Viten
med nåkko attåt?” Andre forslag diskuteres og vedtas i neste møte.
-

Medlemmene ble oppfordret til å stille på foredraget 1.desember kl
19:00, samt informere alle ved sin institusjon om kveldens event.

-

Det er ønskelig med en kort informasjon om SIOS på neste møte.

-

Flere institusjoner har fått nye ansatte som kan bli å treffe i LySEF
sammenhenger:

SMS: Espen Stokke erstatter Tor Punsvik
NP: Jon Guldahl erstatter Ken Pedersen
Svalbard Reiseliv: N/A
Neste møte

Dato: Uke 5, torsdag 3.februar 2011
Tid: 09-12 (inklusive lunsj)

