Mission
The International Union of Geodesy and
Geophysics (IUGG) is the international
organization dedicated to advancing, promoting,
and communicating knowledge of the Earth
system, its space environment, and the
dynamical processes causing change.

Medlem siden

Antall enheter på 1835 US-$
i medlemskontingent

Nasjonalkomiteen for geodesi og
geofysikk
Formål
Nasjonalkomiteen for geodesi og geofysikk er
kontaktorgan mellom de norske geodeter og
geofysikere og Den internasjonale union for
geodesi og geofysikk (International Union of
Geodesy and Geophysics - IUGG) som den er
tilsluttet og hvis målsetning den skal medvirke til
å fremme.

Nasjonalkomité for geodesi og
geofysikk (’IUGG-komite’)
•

Komitéens arbeid oktober 2007 til april 2015:
– Se ngfweb.no
• Statutter
• Møtereferater
• Nasjonal rapport
– 5 fysiske møter:
• Jan 2008
• Jan 2012
• Sept 2012
• Apr 2013
• Apr 2015

Komitéens arbeid okt 2007 til apr 2015
(forts.)
•
•

•
•
•

•

E-post kontakt
Hver representant (”korrespondent”) holder sine kolleger i
fagmiljøene (faggruppene) orientert vha. E-post, f.eks. om nytt
fra assosiasjonen.
Leder informerer tilsvarende om IUGG.
Leder eller et komitémedlem informerer hvert år på NGF-møtet.
Avstemning, f.eks.
– nye medlemmer
– endring av medlemsstatus
– endring av statutter
– Sted og tidspunkt for generalforsamlinger
Delegatmøter under generalforsamlinger
– Delegaten utnevnes i brevs form, vanligvis fra komitéen

Komitéens arbeid okt 2007 til apr 2015
(forts.)
•
•
•

•

Vi skrev nasjonal rapport i 2013 og 2014.
Vi sørget for at hver assosiasjon hadde korrespondent og vara.
I 2010 jobbet komitéen intenst for vår kontingent til IUGG:
– ”Akademiet vil betale den norske nasjonalkomiteens
medlemskontingent for 2010 på $8650.
– Dette må tas som en håndsrekning i en akutt situasjon, og
ikke tolkes dithen at Akademiet fra nå av overtar
kontingentbetalingen.
– Akademiet er i ferd med å gjennomgå hele sin internasjonale
portefølje av medlemskap og kontingentforpliktelser, og det
er ikke gitt at vi vil kunne betale for andre i samme omfang
som nå.”
Vi har ikke hørt om saken eller sett noe til faktura siden.

Hvem betaler den norske IUGG
kontingenten? - Fra DNVAs årsmelding
2009:
•

•

•

”I 2009 har Akademiet ivaretatt Norges forbindelser i omkring 40
internasjonale “non-governmental” organisasjoner, og betalt
kr 631.270 i kontingenter for norsk medlemskap i internasjonale
faglige organisasjoner.”
”International Council of Scientific Unions (ICSU) er en
paraplyorganisasjon for ulike fagunioner innenfor det
naturvitenskapelige området. For hver av disse unionene,
omkring 20, har Akademiet oppnevnt en egen komité.
Akademiet betaler den norske medlemskontingenten i unionene
og sender representanter på sentrale og viktige møter som
unionene arrangerer.”
IUGG er én av disse omkring 20 unionene. Årskontingenten
koster ca. kr 54300 i 2013.

Fra DNVAs årsmeldinger 2010 & 2011:
•
•

•

•

”Nasjonale komiteer knyttet til ICSUs faglige unioner:
Komiteene er for det meste helt eller delvis oppnevnt av
Akademiet etter forslag fra fagmiljøene. Ikke alle
komitémedlemmene er medlemmer av Akademiet.
Aktivitetsnivået er forskjellig, delvis avhengig av aktiviteten i
moderorganisasjonen og syklusen av generalforsamlinger og
møter. Det arbeides med å forbedre kommunikasjonen mellom
komiteene og Akademiet.
Akademiet betaler kontingent og/eller oppnevner medlemmer av
den norske komiteen for følgende internasjonale fagunioner
innenfor ICSU:” (21 stykk, én av dem er IUGG)
Øystein Hov er DNVA’s representant i IUGG komiteen, bare
han er oppnevnt av DNVA. Utover det har IUGG-komiteen
ikke oppfattet noe forsøk på forbedret kommunikasjon.

IUGG budsjett i 2013
Associations (IAMAS, IAPSO,
IASPEI, IAGA, IAHS, IACS, IAG,
IAVCEI)
Administration

Union Activities

New Initiatives

Symposia

ICSU

Fees

Contingencies

Norsk bidrag i 2013: kr 54300

Faggruppe

Assosiasjon

NGFmedlemmer,
meldt tilhørighet
pr. 17.09.2014,
inkl.
pensjonister

Aktive forskere i
Norge iflg.
estimat av 2013,
ekskl.
pensjonister

NGFmeldemskap, ca.

Kryosfære

IACS

5

50

10%

Geodesi

IAG

3

30

10%

Geomagnetisme
og aeronomi

IAGA

24

76

32%

Hydrologi

IAHS

11

55

20%

Meteorologi og
atmosfærens
fysikk

IAMAS

29

200

15%

Oseanografi

IAPSO

21

100

21%

Seismologi og
fysiske aspekter
ved Jordens indre

IASPEI

6

80

8%

Vulkanologi og
kjemiske aspekter
ved Jordens indre

IAVCEI

-

6

-

597

25%

Ikke valgt
faggruppe

50

Sum

149

Annen IUGG informasjon
•

•

XXVI General Assembly, Praha, Tschekkisk Republik, 22. juni –
2. juli 2015
Kombinert Scientific Assembly IAPSO-IAMAS-IAGA planlagt i
Cape Town, South Africa i 2017. (Dato ikke nærmere bestemt
enda)
Det kommer en IUGG Electronic Newsletter hver måned.

•
•

Kan vi bruke IUGG-medlemskap til «Outreach»?
Ønsker vi en generalforsamling i Norge noen gang?

•

Nasjonalkomiteen for geodesi og
geofysikk (’IUGG-komiteen’) - valg
4. VALG AV REPRESENTANTER OG
VARAREPRESENTANTER TIL KOMITEEN
1. Valg av representant og vararepresentant til Komiteen
skjer ved første anledning det året en ordinær
generalforsamling i IUGG finner sted, og senest innen
utgangen av dette året.
2. En representant (med vararepresentant) velges innen
faggruppen for hver faggruppe, i samsvar med statutter for
denne faggruppe.
5. LEDER OG NESTLEDER I KOMITEEN
1. Komiteen velger selv sin leder og nestleder.
2. Valgperioden avpasses i overensstemmelse med IUGGs
generalforsamlinger.

