
 

Styremøte AMFF referat  

Møtet ble holdt i Kirkegt 25 30.10.19   

Tilstede: Petter Brelin (leder), Kirsti Malterud, Erik Werner, Knut Berglund, Charlotte Ibsen 

Henriksen (sekretariatet), Tor Carlsen (sekretariatet, ref), Sidsel Andreassen. 

1. Referat 30.4.19 Referat ble godkjent 

2. Tildelinger Det ble tildelt 66 stipendmåneder av 102 som det var søkt 
om. 

3. Henvendelse om 
brukererfaring 

Avkortet bevilgning til søker i høstmøtet 2018 er imøtegått i 
brev fra søker og veileder. Omsøkt beløp ble avkortet i 
styrets vedtak. Brevskriver mener at vedtaket utfordrer 
nødvendig forutsigbarhet. Slike saker genererer i 
utgangspunktet arbeid som stjeler tid fra 
forskningsarbeidet. Det skal være gode grunner for 
avkortning. I praksis har styret vært mer liberal enn 
fagrådet.  
 
Det er vesentlig å formulere innspill som ikke er kommet 
fram tidligere behandlinger som råd og tips, ikke som krav. 
Styret takker for innspillet og beklager at det kommer sent. 
Dette har ført til refleksjon over styrets saksbehandling og 
tilbakemelding. 

4. Søknads,- og  
veilederskjema 

Styret ønsker en teknisk styring for begrensning av omfang 
og søknadstidspunkt. Sekretariatet tar kontakt med SKIL 
for råd om utvikling av profesjonalisert skjemaet og om 
SKIL kan ta oppdraget. 
Veiledererklæring: ad metodevalg – "hvordan sikres 
forsvarlig metodeveiledning". 
 
Veiledning for søkere – ønske om lenke til underpunkter.  

5. Økonomioversikt Overskudd på 3.8 mio fra 1.9.18 til 1.9.19. Sum 
omløpsmidler 16.8 mio.   
Styret ønsker mer aktivitet.  
Det er aktuelt å åpne for søknader om dekning av andre 
kostnader knyttet til prosjektene i tillegg til 
rundsumbevilgningene.  

6. Offentlighet Sekretariatet klarlegger i forbindelse med omlegging av 
datastrukturen hvilke opplysninger som er tilgjengelige for 
innsyn i AMFF, og hva som er pliktig å offentliggjøre. Settes 
opp som punkt på neste styremøte ett. 

7. Uteblitt søknad 
 

Søknad er etterlyst av søker til frist 15.9.19. Denne lar seg 
ikke finne.  Opplysning om at innsending av søknad gir 
kvittering, legges inn i skjema. 

Neste styremøte 28.4.20 kl.  0830-12 

 


