Årsmelding for 2012
Agder Vitenskapsakademi har i 2012 feiret 10-årsjubileum som vitenskapsakademi, og 50årsdagen for stiftelsen av forløperen Agder Akademi. Den flotte jubileumsfesten lørdag 27.
oktober var naturligvis årets høydepunkt, med representanter for mange norske og utenlandske
akademier tilstede. Dagen før den store festen møttes representanter for 17 nordiske akademier
til stiftelsesmøte for et nytt samarbeidsorgan for lærde selskaper i Norden, som preses Ernst
Håkon Jahr hadde tatt initiativ til.
Styret ble gjenvalgt på årsmøtet 6. september 2012, og består av professor dr.philos. Ernst Håkon
Jahr (preses), professor dr.philos. Leiv Storesletten (visepreses), professor dr.philos. Marit
Aamodt Nielsen, professor phil.dr. Per Kjetil Farstad og direktør dr.ing. Ove Torbjørn Aanensen.
Vararepresentantene førsteamanuensis dr.theol. Gunvor Lande, professor fil.lic. Barbro
Grevholm og professor dr.philos. May-Brith Ohman Nielsen ble også gjenvalgt. Professor
dr.scient. Rolf Nossum ble valgt til ny akademisekretær og professor lic.NHH Arne Dag Sti ble
valgt til ny revisor. Etter statuttene velges styremedlemmer og varamedlemmer for to år, mens
akademisekretæren velges for ett år. Revisors valgperiode er ikke spesifisert i statuttene.
Valgkomiteens funksjonstid er tre år. Den ble valgt høsten 2010, og består av professor dr.philos.
Maria Luiza Cestari, professor dr.rer.nat. dr.techn. Jose Julio Gonzalez og professor ph.d.
Gunhild Hagestad.

Møtevirksomhet
Agder Vitenskapsakademi arrangerte i 2012 tre medlemsmøter hhv 2. februar, 26. april og 6.
september, i tillegg til jubileumsfesten den 27. oktober. I tillegg arrangerte Akademiet også møte
i Grimstad den 28. november med presentasjon av Kavli-prisene for 2012. Gunnerusprisen for
bærekraftig utvikling ble også presentert der, og Akademiets Lars Vegard-forelesning ble gitt på
samme møte. Akademiet arrangerte videre den 5. desember, for sjette år på rad, møte i
Kristiansand med presentasjon av årets Nobelpriser, Holbergprisen og Abelprisen.

Preses representerte Akademiet på Høytidsdagen i Det Kongelige Norske Vitenskabers Selskab i
mars, i forbindelse med utdelingen av Abelprisen i Oslo i mai, og ved Högtidssammanträdet i
Kungliga Gustav Adolfs Akademien i Uppsala i november. Preses og påtroppende
akademisekretær representerte Akademiet på møtet i Poznan Chapter den 30. november.
Påtroppende akademisekretær representerte Akademiet ved utdelingen av Gunnerusprisen i
Trondheim 17. april.

Xristos Research Centre
Xristos Research Centre er en del av det store klosteret Leimonos på øya Lesbos i Egeerhavet,
der en gruppe andelseiere tilknyttet UiA har gått sammen om å bygge et senter for studier og
kontemplasjon. Senteret består av et felles biblioteks-/arbeidsrom og 7 studioleiligheter med
senger, arbeidspulter og kjøkkenkrok. Agder Vitenskapskademi er største andelseier i Xristos,
det vil i praksis si at en av disse leilighetene står gratis til akademiets og medlemmenes
disposisjon gjennom hele sommersesongen, som er på 24 uker. I den utstrekning Akademiets
leilighet på Xristos ikke benyttes av våre egne medlemmer, får medlemmene av Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab i Trondheim tilbud om å bruke den. Denne muligheten ble benyttet
av DKNVS’ medlemmer også i 2012.

Inntakskontoret for medisinske studier i Polen
Akademiet er nordisk inntakskontor for de to anerkjente polske universitetene Poznan
University of Medical Sciences (PUMS) og Collegium Medicum ved Nicolaus Copernicus
University i Bydgoszcz. Inntakskontoret veileder og rekrutterer studenter til medisin-, tannlege-,
farmasi- og fysioterapistudiet ved PUMS, og til medisinstudiet ved Collegium Medicum. Thor
Kristian Hanisch leder inntakskontoret.
I 2012 er markedsføringsaktivitetene intensivert, fortsatt med hovedfokus på Norge og Sverige.
Intervjuer med søkere ble i 2012 gjennomført i Kristiansand, Oslo, Bergen, Stockholm, Gøteborg
og Malmø, samt i Bydgoszcz og Poznan. Totalt 94 nye skandinaviske studenter ble rekruttert til
de to universitetene i 2012, litt flere enn i 2011.
Denne virksomheten bidro også i 2012 vesentlig til Akademiets økonomi samt til å gjøre
Akademiet ytterligere kjent i de nordiske land og i Polen, også gjennom sosiale media.

Prisvinnere
Professor dr.rer.nat. dr.techn. Jose Julio Gonzalez ble tildelt Sørlandets Kompetansefonds
forskningspris, og professor dr.oecon. Ellen Katrine Nyhus ble tildelt Sørlandets
Kompetansefonds populærvitenskapelige pris for 2012.

Akademiets økonomi
Akademiet mottar tilskudd til driften fra Universitetet i Agder, og Sørlandets Kompetansefond
har bevilget støtte til prisene. Medlemmene betaler egenandel ved sosiale sammenkomster og
årsfest. Det største bidraget til Akademiets økonomi har de senere årene vært overskuddet fra
inntakskontorets virksomhet. Dette har gjort det mulig å bygge opp et driftsfond som finansierer
Akademiets aktiviteter.
Driftsfondet har ikke økt like mye i 2012 som i de foregående årene. Årsakene til dette er store
ekstraordinære utgifter til jubileumsfesten, og inntakskontorets økte satsning på markedsføring,
særlig rettet mot Sverige.
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