Referat fra møte i nasjonalkomitéen for IUGG 26.april 2013
Tid:

Fredag 26.april 2013, kl.14:00 – 15:20.

Sted:

NVEs lokaler, Oslo.

Til stede:

Jon Ove Hagen (IACS), Hege Hisdal (IAHS), Ulf-Peter Hoppe (IAGA), Jón
Egill Kristjánsson (IAMAS) Valérie Maupin (IASPEI), Reidar G. Trønnes
(IAVCEI)

Via telefon:

Solfrid Sætre Hjøllo (IAPSO)

Forfall:

Øystein Hov (DNVA), Per Erik Opseth (IAG)

Møteleder:

Ulf-Peter Hoppe (leder i nasjonalkomitéen)

Referent:

Jón Egill Kristjánsson

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2: Valg av referent
Jón Egill Kristjánsson ble valgt.

Sak 3: Referat fra forrige møte 12.9.2012.
Referatet ble godkjent.

Sak 4: Hvem skal lede komitéen i framtiden?
Nåværende leder, Ulf-Peter Hoppe ønsker avløsning p.g.a. ny arbeidssituasjon på FFI. Flere
frammøtte uttrykte ønske om at han fortsetter. Det var enighet om at IUGG-aktivitetene skal
holdes omtrent på dagens nivå.
Vedtak: Ulf-Peter fortsetter ut perioden (medio 2015), mot løfter om større involvering og
respons fra de andre medlemmene av komitéen.

Sak 5: Hvem har betalt den norske IUGG-kontingenten etter 2010?Hvem betaler den i
fremtiden? Hvem er ”Adhering Organization”?
Kontingenten er på USD 8500 (ca. 50 000 NOK) i året. Tidligere ble denne betalt av
Meteorologisk Institutt og senere DNVA, men ingen har tatt på seg ansvaret for å betale. Vi
vet ikke hvem som har betalt kontingenten for 2011 og 2012, eller om det i det hele tatt har
kommet et krav fra det internasjonale IUGG-sekretariatet.
Vedtak: Vi foretar oss ikke noe nå, men det må jobbes videre over tid med å få orden på
dette.

Sak 6: Hva gjør vi med den rykende ferske nasjonale IUGG-rapporten?
Flere uttrykte tilfredshet med at rapporten nå foreligger, med bidrag fra de fleste faggruppene.
Den kan fortsatt endres/justeres fram til neste IUGG-konferanse i 2015.
Vedtak:
1) Rapporten legges ut på nasjonalkomitéens nettside.
2) Gi beskjed til IUGG-sekretariatet om eksistensen av denne rapporten, og muligheten
til å laste den ned fra nettet.

Sak 7: Hvilke av gruppene har vararepresentanter? De som ikke har, når får de det?
Alle gruppene unntatt IACS og IAMAS har vararepresentanter. De er som følger: IAGA:
Jesper W. Gjerloev; IAHS: Per Stålnakke; IAPSO: Tore Furevik; IASPEI: Valérie Maupin;
IAVCEI: Reidar G. Trønnes. Ifølge statuttene velges de nasjonale representantene bare blant
de medlemmene som er medlemmer i NGF.
Vedtak: Leder anmoder lederne for IACS og IAMAS om å sørge for å få utnevnt
vararepresentanter for sine grupper.

Sak 8: Har alle NGF-medlemmer valgt sin faggruppe nå?
Det vises til punkt 3 i referatet fra forrige møte 12.9.2012.
For å ha stemmerett i sin gruppe må man ha valgt gruppetilhørighet. Utsendt brev og giro fra
NGF-styret i april 2013 oppfordrer medlemmene til å oppgi faggruppe. Til nå har ca. 2/3 av
medlemmene oppgitt dette. Forhåpentligvis vil denne andelen bli høyere nå.

Sak 9: Hvilken faggruppe skal vi spesielt oppfordre til NGF-deltakelse i 2013 (punkt 10 i
referatet fra forrige møte)?

Årets temaer er a) Klimaendringer og b) Ansvar ved geofysiske hendelser, hvilket burde
berøre de fleste av faggruppene.
Vedtak: Vi oppfordrer flest mulig innen våre faggrupper til å stille på møtet.

Sak 10: Neste møte; dato og sted.
Det var enighet om at det normalt bør være tilstrekkelig å ha møter én gang i året, gjerne i
april.
Vedtak:
1) Neste møte blir holdt i april 2014, for eksempel på NVE.
2) Solfrid lager en ’doodle pool’ i januar / februar 2014, for å fastsette møtedato.

11. Eventuelt.
Ingen saker ble fremmet.

