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Årsberetning Norsk Geofysisk Forening, 2012 

 

1. Styre:  

Nåværende styret ble valgt på årsmøtet 7. september 2011 og består av: 
 Leder  : June Lunde, Andøya Rakettskytefelt/UiT, Tromsø 
 Nestleder : Jón Egill Kristjánsson, UiO, Oslo 
 Kasserer : Jan Even Øie Nilsen, Nansensenteret, Bergen 

 
 Tilleggsfunksjoner foreningen har: 

 Revisor  : Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk 
 Webmaster : Jon Albretsen, IMR, Flødeviken 

 
Styret har god geografisk spredning (Bergen, Oslo og Andenes/Tromsø) og det har blitt avholdt 
styremøte både i Oslo (27/2) og i Bergen (5/11).  

 

2. Årsmøte:  

Årsmøtet i 2012 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo den 12. september kl 17:00 til 18:15. 
Deltagerantallet på årsmøtet var 20 stk. 

Årsberetningen for 2011 ble lest opp og vedtatt. En av de store sakene som ble diskutert på årsmøte var 
rekruttering og hvilke tiltak som fremmer økt deltagelse på det årlige symposium. Alle ble oppfordret til 
å ta et aktivt ansvar ved å snakke med både kollegaer og studenter i god tid før Geilo symposiene.  Det 
ble også diskutert mulighet for karrierekveld med fremtidige arbeidsgivere og mer fokus på media 
oppmerksomhet. Det ble gitt en status om Klimavalg 2013 og styret ble bedt om å tenke på 100 års 
jubileet til NGF i 2017. 

Regnskapet for 2011 og budsjett for 2013 ble vedtatt. Resultat for 2011 er negativt (- kr 5 000), dette 
etter at en har tatt høyde for utgifter til EGU kontingent tilsvarende kr 12 000. Vi hadde ved årsskiftet 
2010-2011 en beholdning på kr. 161 000 på konto, hvorav kr. 4 117 i renteinntekter. Kontingenten 
holdes uendret for 2013.  

 

3. Geilo-symposiet: 

Deltagerantallet på symposiet i 2012 var på totalt 29, inkludert 6 inviterte unge forskere og 3 inviterte 
foredragsholdere. I tillegg var det 3 ledsagere med. Invitasjon av unge forskere var sterkt prioritert. 

Det ble i alt holdt 24 foredrag innen symposiets hovedtema “Ekstreme og uforutsette hendelser” og 
”Solflekkmaksimum frem mot 2013”, inkludert vårt faste tema “Generell geofysisk forskning”.  

Til symposiet deltok både Adm. Dir Bo Andersen fra Norsk Romsenter og Dr. Inger-Lise Solberg fra NGU 
som inviterte foredragsholder innen symposiets 2 hovedtemaer. Mens Bo gav en fin oversikt over 
Norges plass i rommet og hvilken betydning det har, sørget Inger-Lise for å gi et godt innblikk i 
kvikkleirens funksjon og ødeleggelser.  
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Blant de øvrige foredragene var det som vanlig stor bredde. Det var særdeles høy kvalitet på symposiets 
presentasjoner, ikke minst takket være årets inviterte unge forskerne. Disse fortalte om henholdsvis om 
a) Monsoon og ekstrem nedbør, b) endring av skyer motvirkning av global oppvarming, c) dynamikken til 
natthimmellys, d) modulasjon av elektrontetthet vha. oppvarming, e) gammastråling fra tordenskyer, og 
f) fra miniatyr prober for raketter til satellitter.    

Prof. Nils-Petter Gleditsch fra PRIO var invitert til å holde symposiets spesialforedrag, hvor han 
presenterte interessante sammenhenger mellom ressurstilgang, klimaendring og konflikter.  

 

4. IUGG  

Ulf-Peter Hoppe orienterte. Styret ble bedt om å oppfordre folk til å velge fagdisiplin innen IUGG.  

 

 

5. Medlemsstatus 

Antall betalende medlem for 2012 var 151. Av disse var 110 ordinære medlem og 41 pensjonister.    

Antall betalende medlemmer er 10 mer enn for 2011.     

 

6. EGU / AGU 

Styret i NGF har i flere år fungert som bindeledd til EGU, og betalt kontingent for de medlemmene som 
ønsker det. Fra 2008 har det vært mulig å velge medlemskap i AGU i stedet for EGU. AGU-kontingenten 
må imidlertid betales av den enkelte, som så må sende kvittering til NGF-styret for få utgiften refundert.  

I 2012 var det 83 medlemmer som hadde EGU medlemskap, mens ingen hadde AGU medlemskap.   

 

7. Kontakt mellom NGF, BGF og OGF 

Etter vedtak på årsmøtet 2011 støtter nå NGF de regionale foreningene BGF og OGF med kr 5 000 hver 
pr. år under forutsetning av at disse foreningene sender en representant til Geilo-symposiet for å 
orientere om sin virksomhet. Det er et uttalt ønske at dette skal bidra til økt rekruttering til NGF.  
 
Dessverre var det ingen representanter fra OGF i 2012, mens BGF stilte med leder J. E. Ø. Nilsen.  

 

8. Neste Geilo-symposium 
 
Neste Geilo-symposium er fastsatt til 18. - 20. september 2013. Det ble bestemt at styret skulle vurdere 
alternative steder for symposiet. Foruten Dr. Holms på Geilo så ble 3 ulike alternativer vurdert Dr. 
Holms: Quality Hotel Olavsgaard i Skjetten, Radisson Blue på Gardermoen og Thon Hotel Vika Atrium i 
Oslo. Sistnevnte besvarte ikke henvendelsen.  
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Styret bestemte 30. november at neste års symposium skal arrangeres ved Dr. Holms på Geilo. Dette 
fordi styret lyktes med å få EarthClim prosjektet til å arrangere sitt årsmøte i forkant av NGF Geilo. I 
denne forbindelse vil NGF årsmøte bli flyttet til torsdag slik at en har mulighet til å gjøre programmet så 
attraktiv som mulig med den hensikt at deltagerne på EarthClim ønsker å forlenge sitt opphold. 

Tema som ble forslått på årsmøte var: 

 Global oppvarming. 

 Klimatilpasning. 

 Forskningsstrategi/NFR. 

 Karriere.  

 
Styret vurderte disse forslag under styremøtet 5. november, og kom frem til at klimatilpasning vil være 
et egnet tema for 2013, og da helst med håndplukkede deltakere til debatt. Dette vil bli diskutert 
nærmere på neste styremøte (februar/mars 2013). 
 

 

Oslo, 18. mars 2013 

 

 

June Lunde 
/Leder 
 

Jón Egill Kristjánsson 
 / Nestleder 
 

Jan Even Øie Nilsen 
 /Kasserer

                
 

 

 


