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Vararepresentanter Benedicte Løseth (Bergen kommune) og Anne Marita Milde (Uni Research). I tillegg
deltok grafisk designer Gaute Hatlem t.o.m. sak 29-18.
Randi Skår (HVL) deltok på telefon i starten av møtet, men vi avsluttet grunnet tekniske problemer.

Sak 27-18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. Ingen saker meldt
under Eventuelt.

Sak 28-18 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status
Det er nylig undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS.
Prosjektet holder pr i dag tidsplanen, bygget skal etter planen tas i bruk fra
studiestart 2020.
Helseklyngen er invitert til å holde presentasjon om prosjektet i byrådet for
Bergen Kommune 16. august.

•

Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen
Det ble avholdt fellesmøte med Faglig forum 4. juni på Media City Bergen,
med gode innlegg om prosesser i medieklyngen. Brukergruppen vil fremover
fortsatt ha fokus på bygg/rom, i tillegg til administrative og faglige prosesser.
Det psykologiske fakultet orienterte om at de ser behov for å opprette en
faggruppe på fakultetet fra høsten av, for å jobbe seg sammen på tvers av
miljø/institutter.

Sak 29-18 Profilering av Alrek helseklynge
Oppfølging av sak 25-18 fra forrige møte.
Saken ble innledet av Marion Solheim, og Gaute Hatlem ga en muntlig
presentasjon av arbeidet med utkast til logo for Alrek helseklynge.
Logoen har en historisk stil, knytter an til norrøn historie. Den er tilpasset et
moderne formspråk, har et moderne preg og en nøytral fargeskala.
Logoen ble godt mottatt av arbeidsgruppen. Det ble kommentert at den viser til
en historisk fortelling, og kan knyttes til en videre historie for helseklyngen. Den
fremstår som slitesterk, og kan fungere som et symbol for samarbeid. Drøfting
av om det skal være stor eller liten h. Visuelt vil det være ønskelig med stor H,
mens det i skriftspråk vil brukes liten h.
Enighet om at det tas en sjekkrunde på de formelle og juridiske sidene av saken
før en fortsetter arbeidet med profileringsmateriell til Arendalsuka. Rune Indrøy
holder i saken.
Vedtak: Arbeidsgruppen går enstemmig inn for forslaget til logo for Alrek
helseklynge som ble presentert i møtet.

Sak 30-18 Samarbeidsmidler for 2019 – forslag til utlysning
Sak utsatt fra forrige møte. Vedlagt saken var oppdatert saksnotat, inkl. utkast
til utlysning. Endring i sammensetning av midler fra sist, slik at nye partnere i
samarbeidet foreslås å bidra med kr. 50 000 hver for 2019 (nedjustering fra kr.
75 000). Dette gir en samlet sum for utlysning på kr. 600 000.
I kriteriene for utlysningen ble det kommentert at det var viktig å tydeliggjøre
hva som menes med å ha med en kommune/kommunepartner i prosjekter.
Forslag om at det legges til en formulering om at partner med tilknytning til
kommune er akseptabelt.
Hovedintensjonen til midlene er stimulering til samarbeid, og det er for videre
prosess ønsket en tydelig oppfølging av prosjekter som får tildelt midler.
Vedtak:
- Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget til utlysning av samarbeidsmidler for
2019.
- Hver av samarbeidspartene stiller til rådighet samarbeidsmidler i den
størrelsesorden som er skissert i saken.

Sak 31-18 Møtedatoer høsten 2018
Forslag til møtedatoer: 23. august, 20. september, 1. november, 13. desember
Etter tilbakemeldinger før møtet er det sirkulert et par alternative møtedatoer:
13. september og 6. desember. KW sjekker ut hvordan datoene passer for de
som ikke allerede har meldt tilbake, og kaller inn til datoene som blir fastsatt.
Kommende sak til høstens første møte:

-

Tentativt program for Solstrand-seminaret 8. – 9. januar 2018

