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Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters 

Referat styremøte 29. april 2019 

Til stede Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Jostein Grepstad , Øystein Ekroll (vara 
for May B. Thorseth), Vigdis Harsvik (vara for Berit Rian), Øyvind Weiby Gregersen (vara 
for Anne Kristine Børresen) 

Forfall Reidar Andersen, May B. Thorseth, Berit Rian, Anne Kristine Børresen 

Fra administrasjonen Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Merete Røskaft (t.o.m. sak  20/19)  
og Tina Skjærvik Thomsen (referent) 

Tid og sted Mandag 29. april kl. 16.00–18.00 i Elvegata 17  

 

Saksnummer Sakstittel 
 Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 18, 19, 20, 21, 22. 

Sak 18/19 Godkjenning av referat fra styremøte 25. mars 2019 
Stiftelse og 
Akademi 

Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. 
Styret ba om rettelser av et par skrivefeil. 

Vedtak: Etter påførte endringer er referatet fra styremøte 25. mars 2019  
godkjent og signert. 

Sak 19/19 Kunnskapsbyen + prosjektet «Bærekraftig utvikling – ung generasjon» 
Stiftelse Merete Røskaft deltok i møtet og oppdaterte styret på aktiviteten i Kunnskapsbyen samt 

skisserte planer framover. 

Kunnskapsbyen er inne i nok en travel sesong, med 23 arr. med stor tematisk bredde. Det er 
jevnt over god oppslutning, med et gjennomsnitt på 80 deltakere pr. arr. Kunnskapsbyen har 
både egne arr. og samarbeidsarr. Det er etablert gode samarbeid med andre aktører, noe 
som gir fleksibilitet mht. bl.a. logistikk og lokaler. I disse samarbeidene er Kunnskapsbyens 
rolle å ha kontakt opp mot de vitenskapelige miljøene, sette tema og hente inn 
foredragsholdere. Merete Røskaft presenterte utvalgte arr. fra det siste året. I tida framover 
vil Kunnskapsbyen satse enda mer utover i regionene. I 2018 ble det inngått samarbeid med 
Trøndelag fylkesbibliotek og gjennomført vellykkede arr. på Melhus og Levanger. Til høsten 
blir det arr. på Hitra og Stjørdal. Det er et ønske at denne satsningen skal videreutvikles i 
årene framover. 

Kunnskapsbyen styrer også prosjektet «Bærekraftig utvikling – ung generasjon», som DKNVS 
fikk midler til fra AØF i 2018. Prosjektet er for elever i VGS, og DKNVS samarbeider nå med 
Charlottenlund VGS, som har møtt ideen med entusiasme. Her skal elever på VGS1 jobbe 
med bærekrafttematikk innen mat og drikke. DKNVS bidrar med forskere fra tre ulike fagfelt 
– Atle Bones (biologi), Anne Borge Johannessen (samf.økonomi) og Robert Næss (sosiologi) – 
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som skal holde foredrag for elevene, og John Fredrik Skauge fra Fannremsgården, som 
leverer mat til Credo, skal holde kickstart-foredrag. Elevene skal jobbe med ulike prosjekter, 
lage mat og lage en utstilling med postere, som skal premieres. DKNVS ønsker å få vist fram 
de premierte posterne under NTNUs vitenskapsfestival i juni 2019. Lærerne som er 
involvert, er innstilt på at dette kan være starten på et samarbeid som skal vare. Akkurat 
dette prosjektet avsluttes i vår. 

Styret diskuterte DKNVS’ synlighet i prosjektet, og det kom forslag om å lage 
profileringsartikler til elevene, som f.eks. DKNVS-t-skjorter, -nøkkelbånd, -mobildeksler o.l. 
Styret diskuterte videre rundt markedsføring av arr. og hvordan man kan øke oppslutningen. 

Styret er fornøyd med jobben som gjøres med Kunnskapsbyen og tar for øvrig 
gjennomgangen til orientering. 

Sak 20/19 DKNVS Akademiets program høsten 2019 
Akademi Tentativt forslag til program ble delt ut på møtet. 

Generalsekretæren orienterte om at Merete Røskaft og han selv samarbeider om å 
planlegge høstens program. Programmet skal settes i løpet av forsommeren. Styret 
diskuterte ulike elementer som det bør tas hensyn til.   

Merete Røskaft forlot møtet etter denne saken. 

Sak 21/19 Utdeling av midler fra fond og legater 2019 
Stiftelse og 
I.K. Lykkes fond 

Saksfremlegg og innstilling var vedlagt innkallingen. 

Det er satt ned en komité bestående av to akademimedlemmer og generalsekretæren, og 
disse har gitt styret sin innstilling. I år er det derfor kun komiteen som har lest søknadene. 
Tidligere år har styret hatt tilgang til alle søknader i forkant av vedtak. 

Det kom inn totalt 83 søknader. Generalsekretæren utdypet hvorfor midlene fra DKNVS 
Stiftelses forskningsfond er fordelt på ni mottakere i stedet for fem, slik utlysningsteksten 
sier. Årsaken er at det var mange gode søknader, og nivået på søknadssummene gjorde det 
mulig å fordele på flere enn fem mottakere. 

Styret ba om at neste år gjøres alle søknadene og en komplett søkerliste tilgjengelig for 
styret i forkant av vedtak, slik at man sikrer transparens. Styret ønsker imidlertid ikke å drive 
saksbehandling, det er det man har komiteen til. Styret diskuterte videre rundt neste års 
utlysning, om denne bør spisses mot ulike spesifikke målgrupper for hvert år, og om man 
burde opplyse søkere om forventet tilslagsrate. 

Vedtak: Innstillingen fra komiteen vedtas. Følgende søkere vil motta støtte fra DKNVS for 
2019: 
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DKNVS Stiftelses forskningsfond 

1. Arne Anderson Stamnes, forsker, Inst. for arkeologi og kulturhistorie, NTNU 
Vitenskapsmuseet: Viklemshaugen under radaren – en studie av et maktsymbol fra 
jernalderen ved hjelp av geofysiske metode – kr 25 000 

 
2. Astrid Lyså, seniorforsker, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Trondheim: Linking 

Volcanic response to Climatically-induced Glacier retreat: Jan Mayen – kr 30 000 
 
3. Filippa Fransner, post.doc., Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen / Bjerknessenteret 

for klimaforskning: Nordic Seas Acidification / Biogeochemical Predictions – kr 30 000 
 
4. Helene Svarva, stipendiat, NTNU Vitenskapsmuseet: Klimarekonstruksjon og provenance 

av gammelt bygningsmateriale fra Vestlandet – kr 10 000 
 
5. Kari-Anne Næss, professor, Inst. for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo: Down 

Syndrome Language Plus project – kr 25 000 
 
6. Morten Odden, professor, Inst. for skog- og utmarksfag, Høgskolen i Innlandet, 

Evenstad: Community ecology study design and data analysis – kr 30 000 
 
7. Rasmus Mohr Mortensen, stipendiat, Inst. for natur, helse og miljø, Universitetet i 

Sørøst-Norge, Bø: Undersøgelse af bæverens territoriale bevægelser og adfærd  
– kr 30 000 

 
8. Ronja E.M. Wedegärtner, stipendiat, Inst. for biologi, NTNU: Highways up the 

mountains? Trails as facilitators for redistribution of plant species in mountain areas  
– kr 40 000 

 
9. Trond Michelsen, lege, Oslo universitetssykehus: BUSCLAB - A double blind randomized 

placebo-controlled trial investigating the effect of intravenous Butylscopolamine 
bromide to prevent slow progress in labor – kr 30 000 

Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses legat  

1. Randi Wenche Haugen, formidlingssjef, Formidlingsseksjonen, NTNU Vitenskapsmuseet: 
Omvisning for skoleelever i utstillingen FUTURUM – kr 25 000 

I.K. Lykkes fond 

1. Fredrik Droigk Vaadal, masterstudent, Fak. for biovitenskap og akvakultur, Nord 
universitet: Weather- and state-dependent incubating behaviour of willow ptarmigan 
(Lagopus lagopus) in Central Norway (veil. Pål Moa, Nord universitet) – kr 10 000 

 
2. Håkon Skogstad, stipendiat, Inst. for musikk, NTNU: Playing in the manner of Ricardo 

Viñes: Recreating lost interpretations of works by Debussy and Ravel (veil. Anna Scott) – 
kr 30 000 

 



 

Elvegata 17, 7012 Trondheim 
 Organisasjonsnr. 962 050 891 (Stiftelsen), Organisasjonsnr.: 976 065 751 (Akademiet)  

  Side 4/5 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters 

3. Nellie Henriette Nilsen, masterstudent, Inst. for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet: 
Phenotypic plasticity or genetic divergence within two peat mosses: Sphagnum 
squarrosum and Sphagnum teres (veil. Kristian Hassel, NTNU) – kr 20 000 

 
4. Niruja Sivakumar, medisinstudent, Fak. for medisin og helsevitenskap, NTNU: Poor 

quality medicines and antimicrobial resistance in refugee context: Do substandard 
antibiotics drive multidrug resistant tuberculosis? (veil. Signe Åsberg, NTNU) – kr 65 000 
 

5. Solveig Submo Aamlid, stipendiat, Inst. for materialteknologi, NTNU: Lead-free 
ferroelectrics based on tetragonal tungsten bronzes (veil. Tor Grande, NTNU) – kr 25 000 

Sak 22/19 Referatsaker/orienteringer 
 Gunnerusprisen – status: 

Anne Merete Bekkevahr orienterte. Det er avklart at prisvinner m/ledsager kommer til 
utdelingen, og reise og opphold er booket. Det holdes en lunsj for prisvinner og inviterte 
gjester i Fylkesmannsboligen 17. juni kl. 12.00, og prisutdelingen foregår i Olavshallen 
samme dag kl. 15–18. DKNVS har reservert plasser for komiteen og styret mfl. til 
prisutdelingen, og det vil i tillegg være noen plasser som akademimedlemmer kan kjøpe. 
DKNVS og NTNU er for øvrig i dialog ang. om prisvinner skal delta på andre foredrag/arr. enn 
selve prisutdelingen, der hun også skal holde en takketale/et foredrag. Styret diskuterte 
rundt hva man kan gjøre når det gjelder å skape blæst rundt prisen. 

Innvalg 2019 – status: 
Anne Merete Bekkevahr orienterte. Forslagsfristen går ut om to dager, og det er fortsatt 
mange ledige plasser. Klassestyrer og gruppeledere får oversendt alle forslag etter fristen, 
og begge klasser skal avholde nominasjonsmøter. 

Eiendommer i Trolla: 
Generalsekretæren orienterte. Trondheim kommune er kontaktet (jf. vedtak i sak 14/19, 
styremøte 25. mars 2019), men er ikke interessert. Advokat til potensiell kjøper er også 
kontaktet (jf. samme vedtak). Det skal avtales et møte mellom preses, generalsekretæren og 
advokaten i løpet av den nærmeste tiden. 

Fagsymposium om biodiversitet, DNVA, 26. mars 2019: 
Generalsekretæren deltok.  

Stiftelseskonferansen, Førde, 9.–10. april 2019: 
Anne Merete Bekkevahr orienterte. DKNVS deltok med to representanter, Anne Merete 
Bekkevahr og Tina Skjærvik Thomsen. Det var en god konferanse, med variert og nyttig 
innhold. Tema for konferansen var «Samarbeid i konkurransen – stiftelser inn i framtida». 

Generalforsamling ALLEA, Bern, 9.–10. mai 2019: 
Preses deltar. Dette er det tredje året DKNVS er medlem av ALLEA, og vi har deltatt på alle 
generalforsamlingene så langt. 
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Møtet hevet kl. 18.00  
 
 
 
 

Ida Bull    Bjørn Torger Stokke      Vigdis Harsvik  
 
 
  
 

Øystein Ekroll     Jostein Grepstad  Øyvind Weiby Gregersen 
 

 
 
 

 
Trondheim, 3. mai 2019 
  
 
 
Kristian Overskaug 

Abelprisen og Holbergprisen: 
Abelprisen deles ut 21. mai 2019 i Oslo, og Holbergprisen deles ut 5. juni 2019 i Bergen. 
Preses er invitert og deltar på begge arrangementene.  

Eventuelt  
 Det var ingen saker under Eventuelt. 
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