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Per capsulam beslut för UMF:s styrelse 27 mars 2015
Dessa har röstat t o m deadline 2015-03-27 kl. 17.00:
Jan Albertsson
Sebastian Diehl
Chatarina Karlsson
Malin Kronholmn
Carin Magnhagen
Pia Norling
Magnus Thorlacius
Med stöd av alla som röstade har följande beslut tagits.
§ 1 Personalresa 2015
Styrelsen ställer sig positiv till en ambitiös personalresa med ämnesmässigt
inspirerande besöksmål utanför Sverige. Styrelsen har inga synpunkter på valet av
det specifika resmålet. Ett detaljerat program bör utarbetas där det ämnesmässiga
står i förgrunden. Tid bör avsättas för att UMF presenterar sig för värdinstitutionerna
och för gemensam reflektion över intrycken från värdinstitutionerna. Det ska vara
säkerställt att en stor andel av UMF:s medarbetare kommer att delta. En budgetram
upp till 250 tkr bör hållas.
§ 2 Utlysning forskningsmedel
Styrelsen beslutar att utlysa medel för marint forsknings- och utbildningsstöd från
UMF enligt utlysningstexten nedan (som är samma som Johan skickade runt förra
veckan). Utlysningstexten ska översättas och utannonseras även på engelska.
Handläggningsordningen för hanteringen av ansökningarna ska fastställas av
styrelsen före nästa ordinarie möte, så att beslut på medelstilldelning kan fattas vid
nästa ordinarie styrelsemöte.
Bilaga: Utlysningstexten för marint forsknings- och utbildningsstöd från Umeå
marina forskningscentrum.

Monica Johansson
sekreterare

Sebastian Diehl
ordförande
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Bilaga:
Marint forsknings- och utbildningsstöd
från Umeå marina forskningscentrum
Doktorander, post-doktorer, forskare och lärare anställda vid Umeå universitet eller Sveriges
Lantbruksuniversitet i Umeå kan söka ekonomiskt stöd från Umeå marina forskningscentrum för
forsknings- och utbildningsändamål.
Nivå på stödet beslutas av UMF:s styrelse. Som en riktlinje bör stöd mellan 20 000 och 100 000 kr
sökas.
Forskningsverksamheten ska bidra till att öka kunskapen om organismer och processer i havet, samt
påverkan från mänsklig verksamhet på dessa. Undervisningsverksamheten ska sprida kunskap på
Umeå universitet om forskningsresultat, forskningsmetoder och miljötillstånd i havet.
Stödet avser främst finansiera egenavgifter för nyttjande av UMF:s resurser (t. ex. egenavgifter för
fartygstid, mesokosmanläggning, provanalyser, doktorandmånader, post-dok. månader, tekniskt stöd
etc.). Mot faktura kan också kostnader för materiel och utrustning finansieras.
För forskare ska ansökan bestå av titel, sökande, övergripande syfte med projektet, vad som söks för,
summa som söks (inkl. indirekta kostnadera), specifik frågeställning och en forskningsplan om högst 2
A4 sidor. Forskningsplanen ska innehålla en bakgrund, metodbeskrivning, tidplan och vilken annan
finansiering som finns för projektet. Ett CV för sökande med adressuppgifter, nuvarande anställning
och max. 10 relevanta publikationer om max. 1 A4-sida per sökande.
För lärare anges kurs som stöd söks för, syfte med projektet, vad som söks för, summa som söks (inkl.
indirekta kostnader) och en tidplan för genomförandet om max. 1 A4-sida.
Andra handlingar kommer ej att beaktas.
Ansökningar ska inlämnas senast 15 maj respektive 15 november till Umeå marina forskningscentrum
som en enda pdf fil via e-post med rubriken ”ansökan UMF forskningsstöd”
(monica.johansson@umf.umu.se). De kan skrivas på svenska eller engelska. Beviljade medel
tillgängliggörs normalt inom 2 månader därefter. Beslut om tilldelning tas av UMF:s styrelse.
Välkommen med din ansökan!
Johan Wikner
Umeå Marina Forskningscentrum
aIndirekta

kostnader vid UMF det innevarande året anges (32 %) för utrustningsinköp och tjänster.
För egenavgifter avseende fartygstid och mesokosmanläggning läggs inga indirekta kostnader på.

