
International Union for Geodesy and Geophysics, IUGG 

Referat fra møte i Nasjonalkomitéen for IUGG 
 

Tid: Onsdag 12. september 2012, kl 10:15 - 11:30 

Sted: Dr Holms, Geilo 

Til stede: Ulf-Peter Hoppe (IAGA), Solfrid Sætre Hjøllo (IAPSO), Jón Egill 
Kristjánsson (IAMAS) 

Forfall: Jon Ove Hagen (IACS), Hege Hisdal (IAHS), Per Erik Opseth (IAG), Rune S. 
Selbekk (IAVCEI), Tormod Kværna (IASPEI), Øystein Hov (DNVA) 

Agenda: 1. Velkommen og godkjenning av saksliste  
2. Valg av referent 
3. Faggruppene 
4. Nasjonal rapport til IUGG  
5. Oppfølging av forslagene 9. januar for nasjonalkomiteens arbeid: 
6. Nasjonalkomiteens arbeid frem til neste møte. 
7. Nasjonalkomiteens innspill til NGFs medlemsbrev av 21. juli  
8. Diskusjon: Burde vi velge en ny leder for nasjonalkomiteen? 
9. Dato og sted for neste møte, f.eks. i januar 2013 på NVE. 
10. Eventuelt 
 

Utsendt 
materiale: 

1. NGFs medlemsbrev av 21. juli  

  
  Møteleder: Ulf-Peter Hoppe 

Referent: Solfrid Hjøllo 

1. Velkommen og godkjenning av agenda  

Agendaen ble godkjent. 

2. Valg av referent. 

Solfrid Hjøllo ble valgt. 

3. Faggruppene 
Ikke alle medlemmer i NGF hadde gitt beskjed til NGF om faggruppetilhørighet. Dette 
er delvis ordnet, men vi fortsetter å avklare dette enkeltvis. Ikke alle medlemmer i 
"faggruppene" vi forholder oss til (norske forskere som arbeider relatert til IACS, 
IAG, IAGA, IAHS, IAMAS, IAPSO, IASPEI eller IAVCEI) er medlem i NGF. Ifølge 



statuttene består faggruppene av medlemmer i NGF. Nasjonalkomiteen er enig i at vi 
fortsetter praksis med at vi oppmuntrer til NGF-medlemskap, men jobber for og 
informerer alle norske forskere fra våre fagfelt. Det orienteres om dette på NGF 
årsmøte. Enkelte faggrupper mangler fremdeles vararepresentant. 

4. Nasjonal rapport til IUGG (http://www.iugg.org/members/nationalreports/). 

Det er ønskelig å presentere Norge i internasjonal sammenheng. Vi tar sikte på å lage 
en rapport som kan dekke behovet for nasjonal rapport samt pkt 5a, d nedenunder. 
Eksempelvis kan man bruke Geofagevalueringens beskrivelse av fagmiljøene (ikke 
evalueringsdelene) som utgangspkt. 1-2 sider fra hver faggruppe er passe lengde på 
tekst. Frist 15.november. Rapporten kan bearbeides videre eller sendes inn til IUGG 
neste år, avhengig av fremgang og kvalitet. 

5. Oppfølging av forslagene 9. januar for nasjonalkomiteens arbeid: 

Nasjonalkomiteens arbeidskapasitet er begrenset, og etter litt diskusjon ble det enighet 
om å satse på at en nasjonal rapport (se pkt over) som kan dekke flere av forslagene, 
da særlig  ”Profilering av fagområdene overfor myndighetene”. Når det gjelder 
forskningsprosjekter i samarbeid på tvers av assosiasjonsgrenser er det en del 
tverrfaglige møteplasser allerede (eks felles møter, gjennom div. forskningsprosjekt), 
og presentasjon av evt gode ideer kan trekkes frem i nasjonalrapporten.   

Støttebrev til spesielt store og viktige søknader skrives på forespørsel, men det har 
ikke vært aktuelt i siste periode. Brosjyre eller plakat om fordeler med norsk IUGG-
medlemskap og en norsk "IUGG-dag" er foreløpig utsatt. Jon Egill følger opp videre 
IUGGs bruk av våre kontingentmidler (15. november). Vi avventer mer informasjon 
om Vitenskapsakademiets offisielle holdning til IUGG (v/ Øystein) men antar at 
faktura for 2012 er dekket.  

6. Nasjonalkomiteens arbeid frem til neste møte 

Ulf-Peter tar hovedansvar for rapporten, hver enkelt repr følger opp sin faggruppe. 

7. Nasjonalkomiteens innspill til NGFs medlemsbrev av 21. juli (vedlagt) 

IUGG-komiteen støtter initiativet, og kan bidra til utforming av tekst etc hvis ønskelig. 

8. Ny leder for nasjonalkomiteen? 

Leder får fra 2013 nye arbeidsoppgaver uten direkte sammenheng med geofysikk, men 
er villig til inntil videre å fortsette som leder. Det er ønskelig at nasjonalkomiteens 
medlemmer er aktive innenfor organisasjonens områder, og komiteen er forberedt på 
at det kan bli nødvendig med endringer i løpet av 2013.  

9. Dato og sted for neste møte 

https://legacy.imr.no/OWA/redir.aspx?C=6a63febc803c4f0d8cdf3d7906b9c70b&URL=http%3a%2f%2fwww.iugg.org%2fmembers%2fnationalreports%2f�


Møte i smh med NGF årmøte er hensiktsmessig pga kontakt med fagmiljø, men det 
kan være enklere å samles i Oslo, så det foreslåes et møte på NVE 22.4 eller 26.4 . 
etter avtale med Hege. Datoen settes innen 15.januar. 

10. Eventuelt 

Rekruttering til NGF-møtet: vi kan prøve å rekruttere spesielt fra hver av våre faggrupper i tur og 
orden. IAHS, IASPEI, IACS, IAG eller IAVCEI kan være aktuell i år 2013.   
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